PROTOKOLL
fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds
tjugoandra kongress i Göteborg
den 8-11 juli 2009

Onsdagen den 8 juli 2009

FÖRSTA SESSIONEN
Ordf: Robert Damberg
Lage Rahm
Ellinor Eriksson
Sekr: Kamilla Andersson
Edit Persson

§1
ÖPPNANDE
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, informerade om att temat under kongressen kommer att vara köer
och hälsade alla välkomna innan han öppnade kongressen klockan 9.45. Han frågade sedan om att det
var okej att ta punkt 4 i föredragningslistan innan punkt 3. Ingen opponerade sig.
§2
UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kamilla Andersson, presidiet, genomförde ombudsupprop.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 83 stycken.
§3

STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN HAR KALLATS ENLIGT
STADGARNA
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, trodde att det stod i stadgarna att kallelsen ska gå ut senast 2
månader innan kongressen. Han upplystes om att det är 4 månader innan. Kallelsen skickades ut till
alla distrikt den 12 februari och fanns med i januarinumret av Motdrag.
Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

anse sig själv stadgeenligt kallad.

Kongressen beslutade
att

kongressen har kallats enligt stadgarna.
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§4
STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, konstaterade att maxantalet ombud är 100 och att 83 ombud
således är mer än hälften av antalet anmälda ombud. Detta innebär att kongressen är beslutsmässig
enligt stadgarna.
Kongressen beslutade
att

kongressen är beslutsmässig.
§5

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Emil Österlund, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

välja Åsa Hagelstedt, Stockholm, Lage Rahm, Göteborg, Ellinor Eriksson, Gävle
och Lars Halvarsson, Uppsala, till mötesordförande för kongressen.

Kongressen beslutade
att

välja Åsa Hagelstedt, Stockholm, Lage Rahm, Göteborg, Ellinor Eriksson, Gävle och Lars
Halvarsson, Uppsala, till mötesordförande för kongressen.
§6

VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Emil Österlund, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

välja Kamilla Andersson, Örnsköldsvik, Anna Classon, Hedemora, Ida Karlsson,
Bromma, Jonas Svensson, Solna, Edit Persson, Landskrona, och Josef Söreke,
Gemla, till mötessekreterare.

Kongressen beslutade
att

välja Kamilla Andersson, Örnsköldsvik, Anna Classon, Hedemora, Ida Karlsson, Bromma,
Jonas Svensson, Solna, Edit Persson, Landskrona, och Josef Söreke, Gemla, till
mötessekreterare.
§7

VAL AV RÖSTKONTROLLANTER
Rasmus Källström, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

välja Anna Henriksson, Västerbotten och Adrian Manucheri, Älvsborg, till
röstkontrollanter för kongressen.

Kongressen beslutade
att

välja Anna Henriksson, Västerbotten och Adrian Manucheri, Älvsborg, till röstkontrollanter
för kongressen.
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§8
VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Rasmus Källström, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

välja Jimmie Norberg, Göteborg, Lina Boberg, Västerbotten, Markus Bergstén,
Göteborg och Sara Lundell, Västernorrland, till protokollsjusterare.

Kongressen beslutade
att

välja Jimmie Norberg, Göteborg, Lina Boberg, Västerbotten, Markus Bergstén, Göteborg
och Sara Lundell, Västernorrland, till protokollsjusterare.
§9

VAL AV SKÄRMANSVARIGA
Rasmus Källström, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

välja Samuel Somo, Sara Mörtberg, Johanna Nyström, Rickard Eriksson, Martin
Eriksson och Jobjörn Folkesson till skärmansvariga.

Kongressen beslutade
att

välja Samuel Somo, Sara Mörtberg, Johanna Nyström, Rickard Eriksson, Martin Eriksson
och Jobjörn Folkesson till skärmansvariga.
§ 10

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Mi Larsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning. Hon lyfte fram
det viktiga ur förslaget. I förslaget vill förbundsstyrelsen att kongressen ska jobba med både plena och
torg. På torgen ska ombuden kunna läsa förslag, lägga nya förslag, tycka till och diskutera. När torget
är genomfört sammanställs det i ett torgprotokoll. Förbundsstyrelsen hade missat att skriva med i
arbetsordningen att alla torg inleds med att alla får presentera sina förslag i plena. De vill ha
yrkandestopp 30 minuter innan torget stängs. Tanken med förslaget var att kongressen ska använda
olika metoder i plena utifrån vad torgen handlat om. Hon upplyste om att de hade missat att skriva
med riksstyrelsens förslag nummer 3 och drogpolitiskt program i uppräkningen. Förbundsstyrelsen
trodde att det skulle ta alldeles för lång tid med diskussion även i plena på vissa frågor.
Mi Larsson, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

fastställa arbetsordningen enligt förbundsstyrelsens förslag.

Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, berättade att de tyckte att det fanns en del brister i
förbundsstyrelsens förslag, dels att det var rörigt och ostrukturerat samt att det saknades saker. De
hade försökt göra ett tydligare förslag. Den sakliga skillnaden mellan de två förslagen är att de också
har både torg och plena, men på allt utom formalia. De tyckte att förbundsstyrelsens uppdelning var
lite godtycklig. De föreslog också korta och effektiva torg, max 40 minuter, i stället för två timmar
långa där folk försvinner iväg. De ville att man skulle kunna lägga förslag även i plena om man t.ex.
behöver jämka sig med någon. Han tyckte att deras förslag var lite effektivare, lite bättre.
Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, föreslog kongressen besluta
att

avslå förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning, samt

att

arbeta enligt program- och stadgeutskottets bifogade förslag till arbetsordning.
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Mi Larsson, förbundsstyrelsen, ville bara säga att de tycker att det är jättebra att ordningsfrågor och
upplysningar ska lämnas fram skriftligt till presidiet, så hon yrkade bifall på det i program- och
stadgeutskottets förslag.
§ 11
INFORMATION
Lage Rahm, presidiet, hade genomgång av hur det fungerar om man vill begära ordet, lägga förslag,
göra yrkande eller reservera sig mot beslut.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, hade direktkontakt med fikageneralen och informerade om att
fikat blev uppskjutet med 20-30 minuter.
§ 12
FORTSATTA DISKUSSIONER KRING ARBETSORDNING
Lage Rahm, presidiet, hade ett önskemål om talartidsbegränsning även inför debatten om
arbetsordning, 2 minuter för första inlägg och 1 minut för resterande inlägg.
Kongressen beslutade
att

införa talartidsbegränsning.

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, upplyste om att det missats att skriva med förbundsstyrelsens
reservationer i handlingarna. Han hade reserverat sig mot förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning.
Han tyckte att det i stort sett är bra men tyckte inte om att det ska vara i både torg och plena, dels för
att det tar lång tid och dels för att man kan underminera torgen om man vet att man kan diskutera i
plena senare. Han lade inget förslag men tyckte att något ombud kunde lägga förslag.
Emma Svensson, Stockholm, hade en fråga om förbundsstyrelsens förslag. Hon undrade hur lång tid
torgen var planerade till och hur många förslag som skulle avhandlas samtidigt.
Mårten Malm, Kronoberg, tyckte att delen i bägge förslagen om streck i debatten vid fem talare av
samma kön i följd var odemokratiskt och fel och att det var skamligt att både förbundsstyrelsen och
det utskott som ska granska stadgarna hade föreslagit det. En människa ska inte bli begränsad av kön,
etnicitet eller liknande. Han tillsammans med resten av ombuden för Kronoberg samt Mats Heden,
Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

avslå mötesregel nummer 5 i utskottets förslag (4 i förbundsstyrelsens).

Mi Larsson, förbundsstyrelsen, svarade på Mårtens fråga att det var ett steg i att bli en mer jämställd
organisation. På Emmas fråga svarade hon ungefär 1,5 timme per torg.
Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, konstaterade att det både finns folk som trivs bäst
med torg och folk som trivs bäst med plena. På torg är det lättare att mingla och hitta fler som tycker
samma sak, i plena är det debatt och beslut. Han tyckte att det var dåligt och odemokratiskt att man
fick dagordningen 10 minuter innan förhandlingarna började. Den stämde inte fullt ut med deras
förslag till arbetsordning. De hade jobbat lite på ett eget förslag till dagordning som de skulle
återkomma till. I deras förslag var det torg i 30-45 minuter, och varvat plena och torg så gott det gick.
Detta så att man inte behöver ha plena eller torg väldigt länge i sträck, utan att det blir varierat. Vad
gäller fem talare i rad av samma kön hade de olika åsikter i utskottet, men han personligen tyckte att
det var ett väldigt bra förslag eftersom det blir en påminnelse om hur jämställda (eller ojämställda vi
är). Han menade att man kan ju välja att inte sätta streck i debatten.
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Martin Knutsson, Uppsala, hade ett ändringsförslag till program- och stadgeutskottets förslag. Han
menade att kongressen borde testa att bara ha diskussion i torg och skita i plena. Han trodde att det
skulle gå skitbra.
Martin Knutsson föreslog kongressen besluta
att

alla punkter som enligt förslaget ska tas med båda metoderna bara skall behandlas i
torg och beslut i plena.

Eric Tegnander, Skåne, hade lämnat in ett skriftligt yrkande. Han föreslog kongressen besluta
att

i program- och stadgeutskottets förslag lägga ekonomiska berättelserna under
frågor som behandlas i enbart plena, samt att med ovanstående ändringar bifalla
program- och stadgeutskottets förslag till arbetsordning.
§ 13

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Då det tillkommit ett ombud efter uppropet beslutade kongressen
att

fastställa röstlängden till 84 närvarande ombud.
§ 14

BESLUT OM ARBETSORDNING
Kongressen beslutade
att

bifalla Eric Tegnanders förslag om att lägga den ekonomiska berättelsen under frågor som
enbart behandlas i plena,

att

avslå Martin Knutssons förslag om att alla punkter som enligt förslaget ska tas med båda
metoderna bara skall behandlas i torg och beslut i plena,

att

med röstsiffrorna 42 mot 35 bifalla Kronoberg och Mats Hedens förslag om att avslå
mötesregel nummer 5 om streck i debatten efter fem talare av samma kön, samt

att

fastställa arbetsordningen enligt program- och stadgeutskottets förslag med ovan gjorda
ändringar.

Jimmie Norberg, Göteborg, Emma Svensson, Stockholm, Markus Bergstén, Göteborg, Johanna
Helldén, Stockholm, Anna Maria Mårtensson, Stockholm, Torunn Folkesson, Halland, Anna Öhrman,
Örebro, Rebecca Jansson, Örebro och Martin Winnfors, Örebro reserverade sig mot beslutet om att
stryka punkt 5 i program- och stadgeutskottets förslag till arbetsordning om streck i debatten vid fem
av lika kön med motiveringen ”Det är pinsamt att UNF väljer att stryka denna punkt som var ett
förslag för att höja jämställdheten. UNF skall vara jämställt! Det är tråkigt att vi inte kommer att bli
uppmärksammade på situationen i talarstolen”.
§ 15
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista.

Kongressen beslutade
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att

fastställa föredragningslistan enligt förslaget.
§ 16

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, kom spänstig som en gasell fram till talarstolen. Han berättade att
förbundsstyrelsen hade insett att när de gjorde dagordningen glömde de bort att det måste finnas tid
mellan plena och torg för att sammanställa torgprotokollen. De höll med program- och stadgeutskottet
där och bad om ursäkt. Han konstaterade att dagordningen som delades ut som förslag idag föll enligt
beslutet om arbetsordning. De höll på att göra ett nytt förslag tillsammans med program- och
stadgeutskottet enligt den tagna arbetsordningen. Han föreslog att skjuta på punkten till efter fikat.
Kongressen beslutade
att

bordlägga frågan till efter pausen.
§ 17

RAPPORT OM VALDA KONGRESSUTSKOTT
Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen, berättade om vad utskotten är till för och vad de har gjort.
Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

notera följande kongressutskott:
Historieutskottet
Simon Brehmer, Jönköping
Sten Strandberg, Jämtland
Linnéa Burman, Norrbotten
Framtidsutskottet
Adrian Manucheri, Älvsborg
Mårten Malm, Kronoberg
Jenny Karinsdotter, Östergötland
David Svensson, Skåne
Program- och stadgeutskottet
Niklas Christerson, Uppsala
Mats Heden, Stockholm
Viktoria Holman, Dalarna.

Kongressen beslutade
att

notera följande kongressutskott:
Historieutskottet
Simon Brehmer, Jönköping
Sten Strandberg, Jämtland
Linnéa Burman, Norrbotten
Framtidsutskottet
Adrian Manucheri, Älvsborg
Mårten Malm, Kronoberg
Jenny Karinsdotter, Östergötland
David Svensson, Skåne
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Program- och stadgeutskottet
Niklas Christerson, Uppsala
Mats Heden, Stockholm
Viktoria Holman, Dalarna.
§ 18
BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE RESEERSÄTTNINGAR
TILL KONGRESSOMBUDEN
Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att ombud vid 2009 års kongress erhåller ersättning enligt
beslut vid 2007 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 utgår enligt inkomstskattelagens regler 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 2011 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt
hemorten–kongressorten–hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,
samt

att

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

Simon Brehmer, historieutskottet, berättade att anledningen till att de lagt ett annat förslag än
förbundsstyrelsen var att det bara är UNF som har resepolicy, inte de andra två förbunden.
Simon Brehmer, historieutskottet, föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att ombud vid 2009 års kongress erhåller ersättning enligt
beslut vid 2007 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 utgår enligt inkomstskattelagens regler 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

riksstyrelsen får i uppdrag att före 2010 års utgång utarbeta en gemensam
resepolicy för IOGT-NTO-rörelsen där hänsyn tas till miljö, säkerhet, ekonomi och
tidsåtgång.

Kongressen beslutade
att

till protokollet notera att ombud vid 2009 års kongress erhåller ersättning enligt beslut vid
2007 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 utgår enligt inkomstskattelagens regler då resa
företagits med bil och samåkning med andra ombud sker och om kostnaden inte överstiger
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vad resorna sammanlagt skulle kosta om billigaste färdsätt med allmänna
kommunikationsmedel använts,
att

riksstyrelsen får i uppdrag att före 2010 års utgång utarbeta en gemensam resepolicy för
IOGT-NTO-rörelsen där hänsyn tas till miljö, säkerhet, ekonomi och tidsåtgång.
§ 19

BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE ERSÄTTNING I VISSA
FALL TILL OMBUD SOM DELTAR I UTSKOTTSARBETE
Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att ombud vid 2009 års kongress erhåller ersättning enligt
beslut vid 2007 års kongress samt,

att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2009 års kongress
erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–utskottsorten–
hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

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

att

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

Historieutskottet föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att ombud vid 2009 års kongress erhåller ersättning enligt
beslut vid 2007 års kongress samt,

att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2009 års kongress
erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–utskottsorten–hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

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

att

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

Kongressen beslutade
att

till protokollet notera att ombud vid 2009 års kongress erhåller ersättning enligt beslut vid
2007 års kongress samt,

att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2009 års kongress erhåller
ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–utskottsorten–hemorten och med rätt till
sovvagn i förekommande fall,

att

till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då resa företas
med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte överstiger vad
enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med allmänna
kommunikationsmedel skulle ha kostat samt
8

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

att

om något utskott måste sammanträda vid ytterligare tillfälle täcker riksorganisationen alla
kostnader för sammanträdet samt resekostnader enligt ovan.
§ 20

AJOURNERING
Kongressen ajournerade sig för fika klockan 11.04.
§ 21
ÅTERUPPTAGANDE
Förhandlingarna återupptogs klockan 11.36.
§ 22
BESLUT OM DAGORDNING
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, och Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, föredrog
sitt gemensamma förslag till dagordning.
Anna Ekström, Skåne, undrade om schemat kommer på papper sedan. Robert Damberg,
förbundsstyrelsen, svarade jakande.
Kongressen beslutade
att

anta det nya förslaget till dagordning.
§ 23

INFORMATION
Lage Rahm, presidiet, informerade om ombudsfotograferingen med första tagning klockan 13.30
samma dag.
Mi Larsson, förbundsstyrelsen, informerade om hur man hittar till lunchmatsalen och att lunchen
pågår till klockan 13.00.
§ 24
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för lunch klockan 11.47.
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Onsdagen den 8 juli 2009

ANDRA SESSIONEN
Ordf: Lars Halvarsson
Åsa Hagelstedt
Sekr: Josef Söreke
Ida K M Karlsson

§ 25
ÅTERUPPTAGANDE
Åsa Hagelstedt, presidiet, öppnade förhandlingarna och välkomnade alla tillbaka från lunchen som
hon hoppades hade smakat bra.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 13.03.
§ 26

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Josef Söreke, presidiet, genomförde ett ombudsupprop.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 85 närvarande ombud.
§ 27

ORDNINGSFRÅGA
Emma Svensson, Stockholm, Jimmie Norberg, Göteborg, Maria Josefsson, Göteborg och Markus
Bergstén, Göteborg, föreslog kongressen besluta
att

presidiet ska informera när det har varit 5 personer av samma kön på talarlistan.

Kongressen beslutade
att

presidiet ska informera när det har varit 5 personer av samma kön på talarlistan.
§ 28

ORDNINGSFRÅGA
Emma Svensson, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

församlingen enbart ska applådera med dövapplåder, alltså vinkande händer, så att
mötet effektiviseras.

Kongressen beslutade
att

församlingen enbart ska applådera med dövapplåder, alltså vinkande händer, så att mötet
effektiviseras.
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§ 29
ORDNINGSFRÅGA
Emma Svensson, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

ge kansliet i uppdrag att se över stavningen och språket i alla beslut.

Martin Knutsson, Uppsala, frågade om inte det är justerarnas roll.
Åsa Hagelstedt, presidiet, svarade att det gäller protokollet, men att exempelvis felstavningar i
motioner bör ses över.
Kongressen beslutade
att

ge kansliet i uppdrag att se över stavningen och språket i alla beslut.
§ 30

ORDNINGSFRÅGA
Oskar Augustsson, Gävleborg, menade att enär det framkommit, att påståendet från presidiets
ordförande, att reservationer skola inlämnas samma dag, som beslutet, varpå reservation skett, hava
fattats, ej förefaller vara stött å något kongressbeslut, har jag anmodats att hemställa, att kongressen
fattar ett formellt beslut om tiden för reservations inlämnande. Oskar föreslog kongressen besluta
att

det av ordföranden framförda härvid skall fastslagas såsom gällande.

Åsa Hagelstedt, presidiet, förklarade att med detta menades att beslut måste fattas om att reservationer
ska lämnas samma dag som frågan tagits upp för behandling
Kongressen beslutade
att

det av ordföranden framförda härvid skall fastslagas såsom gällande.
§ 31

ORDNINGSFRÅGA
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sade att han skulle krångla lite med dagordningen. Han ville
ändra lite p.g.a. frukosttiderna. Han bad kongressen att skjuta fram alla punkter en halvtimme på
torsdagen, så att alla hinner äta frukost.
Robert Damberg föreslog kongressen besluta
att

man ska flytta fram förhandlingsstarten en halvtimme på torsdagen.

Kongressen beslutade
att

man ska flytta fram förhandlingsstarten en halvtimme på torsdagen.
§ 32

GÄST
Caisa Lycken från Grön Ungdom framförde en hälsning till ombuden och UNF från Grön Ungdom,
och hoppades på ett fortsatt bra samarbete organisationerna emellan.
Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen tackade för hälsningen och överlämnade en gåva.
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§ 33
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
2007 OCH 2008
Lars Halvarsson, presidiet, förklarade entusiastiskt att det snart var dags för mötestorg, men att man
först skulle föredra det som skulle behandlas på torget. Han hälsade sedan Vidar Aronsson,
förbundsstyrelsen, välkommen upp i talarstolen.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, sammanfattade verksamhetsberättelsen och lyfte några viktiga
punkter, såsom medlemsvärvningen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Simon Brehmer, historieutskottet, föreslog kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen för 2007 och 2008 till handlingarna,

att

i framtiden göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta
förståelse för det arbete som tidigare har utförts, och

att

en sådan analys bifogas till verksamhetsberättelsen varje år.
§ 34

FÖREDRAGNING AV MOTION 1 MOTION TILL UNF:S KONGRESS BETRÄFFANDE
BOTANDE AV FORMELLA FEL, SKRIVEN 2007-06-28
Oskar Augustsson, motionär från Gävleborgs distrikt, beskrev sin motion och förklarade sin
ståndpunkt. Han menade att en del beslut genom åren inte fattats korrekt och därför föreslog han
kongressen besluta, i enlighet med sin motion
att

alla beslut som fattats av föreningsårsmöten, föreningsmöten, föreningsstyrelser,
distriktsårsmöten och distriktsstyrelser, sedan UNF bildades, förklaras retroaktivt
giltiga, så vida de inte uppenbart strider mot IOGT-NTO-rörelsens vid
beslutsfattandet gällande grundsatser eller är brottsliga.

Jon-Erik Flodin, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Program- och stadgeutskottet ansåg motionen föredragen och föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 35

FÖREDRAGNING AV MOTION 2 MOTDRAG
Louise Pedersen och Linnéa Granqvist, Norrbotten, föredrog UNF Norrbottens distriktsstyrelses
motion och föreslog sedan kongressen besluta
att

endast en upplaga av Motdrag ska skickas ut per hushåll.

Jon-Erik Flodin, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.
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Sten Strandberg, historieutskottet, berättade hur man arbetat med motionen och förklarade
historieutskottets synpunkter i frågan.
Historieutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, men

att

förbundsstyrelsen under nästkommande mandatperiod får i uppdrag att utreda
kostnader och möjligheter samt beslutar om eventuellt genomförande av motion nr
2 ”Motdrag”.
§ 36

FÖREDRAGNING AV MOTION 3 MOTION TILL ÅRETS KONGRESS
HÖGSKOLESATSNING
Ewa Wiman, motionär från studentföreningen UNF Lansen, Linköping, föredrog motionen angående
en högskolesatsning för att exempelvis få fler högskoleföreningar.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

avsätta medel till att trycka nytt och kaxigt värvningsmaterial

att

avsätta medel så att vi kan genomföra träffen i höst för högskoleföreningar och de
intresserade kan få resebidrag

att

medel finns till satsning på 18+-aktiviteter

att

pengar till start-hjälp till de nya högskoleföreningarna, så att vi kan resa till
respektive ort och hjälpa dem även på plats.

Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

anse första att-satsen besvarad,

att

avslå andra att-satsen,

att

anse tredje att-satsen besvarad,

att

avslå fjärde att-satsen.

Simon Brehmer, historieutskottet, föreslog kongressen besluta
att

bifalla första att-satsen i motionen och

att

avslå de tre resterande att-satserna i motionen.
§ 37

FÖREDRAGNING AV MOTION 4 MOTION TILL ÅRETS KONGRESS FESTIVALTURNÉ
UNDER SOMMAREN 2010
Ewa Wiman, motionär från UNF Lansen, Linköping, föredrog motionen, och berättade om att
festivaler är ett bra sätt att visa att man kan testa att festa nykter, samt föreslog kongressen besluta
att

bilda en projektgrupp som förbereder festivalturné 2010,

att

föra en festivalturné sommaren 2010,

att

dela på vinsten från baren mellan UNF-förbundet och arrangerande föreningar på
lämpligt vis,
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att

undersöka möjligheterna att göra festivalturné varannan sommar, förslagsvis ickekongress-år,

att

deltidsarvodera en till två UNF:are på tid som motsvarar 25 % under hösten och
våren för att förbereda festivalturnén.

Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, menade att detta är en fråga för kommande förbundsstyrelsen att
diskutera och därför gjorde han som så att han föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Simon Brehmer, historieutskottet, föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet,

att

avsätta 200 000 kr varje år som föreningar och distrikt kan söka för att genomföra
satsningar under ungdomsarrangemang,

att

satsningar som genomförs under ett arrangemang ska ha lokal förankring och
komma på initiativ från det lokala distriktet eller en av distriktets föreningar,

att

fokus bör läggas på arrangemang som är uttalat drogfria och där den stora
majoriteten av besökarna är mellan 13-25 för att vi ska kunna nå våran målgrupp,

att

FS beslutar om vilka arrangemangsbesök som ska få stöd i form av pengar från
potten med tanke på vad arrangemangsbesöket ger i form av reklam och nya
medlemmar,

att

en utvärdering och analys av satsningen ska presenteras på kongressen 2011.
§ 38

FÖREDRAGNING AV MOTION 5 LÅT GOTLAND OCH STOCKHOLM FÖRENAS!
Viggo Stahle, motionär från Gotland, föredrog sin och Jobjörn Folkessons motion samt föreslog
kongressen besluta
att

Gotlands distrikt skall uppgå i Stockholms distrikt.

Linda Engström, förbundsstyrelsen, tyckte att detta var en jättespännande motion men att det inte är ett
beslut som kongressen kan ta, utan att riksstyrelsen samt de berörda distrikten måste vara inblandade.
Sedan föreslog hon kongressen besluta
att

avslå motionen,

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna och viljan för en
sammanslagning mellan Stockholms distrikt och Gotlands distrikt,

att

ifall förbundsstyrelsen så finner lämpligt, driva frågan om sammanslagning av
Gotland och Stockholms UNF-distrikt i riksstyrelsen.

Program- och stadgeutskottet ansåg sitt svar föredraget och föreslog kongressen besluta
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag i sin helhet.
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§ 39
INFORMATION
Mi Larsson, förbundsstyrelsen, informerade om det praktiska kring mötestorget. Hon presenterade
också de skärmansvariga som vinkade till ombudsförsamlingen från de bakre delarna av lokalen. Mi
påpekade det viktiga i att skriva sitt ombudsnummer på de förslag, kommentarer och dylikt som man
sätter upp på skärmarna.
§ 40
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera mötet klockan 13.40 för att ha mötestorg.
§ 41

ÅTERUPPTAGANDE
Lars Halvarsson, presidiet, och rättmätig innehavare av ordet, öppnade åter mötet. Kongressen
beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 14.20.
§ 42

INFORMATION
Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, informerade om det kommande fikat och hur detta skulle fungera
rent praktiskt, dock trodde han att ombudsförsamlingen visste hur man rent praktiskt äter fika.
Fikabiljetterna är viktiga!
§ 43
BESLUT OM RAPPORT OM JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade om rapporten och dess uppkomst och syfte. Han
berättade också att man verkligen inte skitit i jämställdhetsarbetet, men att detta inte varit en högt
prioriterad fråga i förbundsstyrelsen. Robert visade på några exempel där man jobbat med
jämställdhetsarbetet under perioden. Sedan fick han hjärnsläpp och lämnade därför podiet snabbare än
kvickt.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten angående Jämställd organisation 2011 till handlingarna.

Historieutskottet ansåg rapporten föredragen och föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten angående Jämställd organisation 2011 till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
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§ 44
BESLUT OM ÅRSREDOVISNINGAR FÖR IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA
INSTITUT 2007 OCH 2008
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, berättade lite om varför detta ska behandlas på UNF:s
kongress, och hur vi är en del av Internationella Institutet både ekonomiskt och praktiskt. Exempelvis
har UNF:s pengar använts till olika samarbetsprojekt i Östafrika och på Sri Lanka.
Historieutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga årsredovisningarna för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 2007
och 2008 till handlingarna samt

att

bevilja styrelseledamöterna för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
ansvarsfrihet för 2007 och 2008

Kongressen beslutade
att

lägga IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institutet årsredovisning för 2007 och 2008 till
handlingarna, samt

att

bevilja styrelseledamöterna för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut ansvarsfrihet för
2007 och 2008.
§ 45

BESLUT OM ÅRSREDOVISNINGARNA FÖR KURS – OCH SAMLINGSLOKALFONDENS
FÖR 2007 OCH 2008
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, berättade om vad kurs – och samlingslokalsfonden egentligen
är.
Anders Ringnér, revisor, ansåg förslaget föredraget.
Historieutskottet ansåg förslaget föredraget och föreslog kongressen besluta
att

lägga årsredovisningarna för IOGT-NTO-rörelsens kurs och samlingslokalsfond
2007-2008 till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga årsredovisningarna för IOGT-NTO-rörelsens kurs och samlingslokalsfond 2007-2008
till handlingarna.
§ 46

BESLUT OM ÅRSREDOVISNING FÖR UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND FÖR
2007 OCH 2008
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, berättade lite kort om de ekonomiska förehavandena under år
2007 och 2008. Hon beskrev också den nya fördelningen mellan de olika förbunden, där UNF fick
mindre pengar än förut och vad det inneburit för det ekonomiska resultatet. Hon beskrev 2008 som ett
år där man arbetat mycket med omfördelningar av kostnaderna. Resultatet är som hon påpekat långt
över budget, men ändå är siffrorna positiva, beroende bland annat på oväntade ränteintäkter, vakanta
tjänster och bidrag.
Simon Brehmer, historieutskottet, föreslog kongressen besluta
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att

lägga årsredovisningarna för Ungdomens Nykterhetsförbund 2007-2008 till
handlingarna,

att

till nästa kongress uppdra åt förbundsstyrelsen att förenkla årsredovisningen så att
den blir mer lättförståelig.

att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet gällande 2007.

Anders Ringnér, föredragande revisor, tackade för förtroendet och nöjet att få vara revisor. Han
beskrev vidare hur arbetet som revisor fungerar, både för en auktoriserad revisor och för de
förtroendevalda, såsom Anders själv och Elin Lundgren är.
Kongressen beslutade
att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarfrihet för 2007 och 2008,

att

lägga årsredovisningarna för Ungdomens Nykterhetsförbund 2007-2008 till handlingarna,
samt

att

till nästa kongress uppdra åt förbundsstyrelsen att förenkla årsredovisningen så att den blir
mer lättförståelig.
§ 47

UTMÄRKELSE
Jennifer Oskarsson, utbildningsledare i förbundsstyrelsen, var glad över att få dela ut kongressens
första utmärkelse, Guldcirkeln.
”GULDCIRKELN - FÖR GOD STUDIEINSATS 2009
Guldcirkeln tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, som i sann
folkrörelseanda utför eller har utfört en god insats för främjande och utveckling av studieverksamheten
inom UNF.
För det fantastiska initiativet, genomförandet och goda samarbetet med flera organisationer kring ett
projekt som innehåller allt från traditionella studiecirklar, cirkelledarutbildning och
arrangörsutbildningar, till elevens val, musikproduktionsutbildning och hiphoplov.
Guldcirkeln 2009 tilldelas UNF Göteborg för Hiphopkollektivet.”
En mycket glad Malin Thorsson från Göteborg mottog priset stolt. Hon tackade å hela Göteborgs
distrikts vägnar, men ville också passa på att påpeka att det egentligen är den fantastiska hiphopkonsulenten Ellinor som ska ha den största delen av äran. En lång applåd följde.
§ 48
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig för fika klockan 14.50.
§ 49

ÅTERUPPTAGANDE
Lars Halvarsson, presidiet, hoppades att ombuden fått gott fika och hittat tillbaka till platserna.
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Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 15.33.
§ 50

INFORMATION
Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, underströk hur viktigt det är att inte tappa bort sina Göteborgspass
under veckan. Håll i dem hårt!
§ 51
FÖREDRAGNING AV MOTION 6 MOTION AV AVSTÅNDSTAGANDE TILL
FEMINISMEN
Mats Heden, motionär, redogjorde från sin sittplats att han ansåg sin motion föredragen samt föreslog
kongressen besluta
att

UNF skall utträda ur nätverket Kön spelar roll, samt

att

UNF ej skall kalla sig feministiskt.

Linda Engström, förbundsstyrelsen, tyckte att jämställdhet är en viktig, spännande fråga, men att UNF
inte ska driva detta som ett externt politiskt krav. Hon föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Simon Brehmer, historieutskottet, gillar också jämställdhet men föreslog i likhet med Linda Engström,
kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 52

FÖREDRAGNING AV MOTION 7 JÄMSTÄLLD ORGANISATION
Jimmie Norberg, motionär, berömde UNF för att ha kommit en bra bit framåt inom
jämställdhetsarbetet men påpekade att mycket kvarstår. Han hoppades att diskussion på torget skulle
präglas av allas lika möjlighet att utvecklas. Han menade att kön tyvärr spelar roll, och föreslog
kongressen besluta
att

vid kommande kongresser, innan kongressens öppnande erbjuda en
könsseparatistisk ombudssamling där de kvinnliga och manliga ombuden
diskuterar härskartekniker och jämställdhet utifrån ett genusperspektiv och hur man
når ett mer jämställt möte. Sedan diskuterar och pratar man om vad man kommit
fram till i de båda grupperna tillsammans,

att

till nästa kongress 2011 könskvotera till förbundsstyrelsen, där fördelningen 50/50
skall eftersträvas,

att

till nästa kongress i största möjliga mån få 50/50 kvinnor och män som ombud till
kongressen,

att

vid förbundsarrangemang som Summercamp och kongressen erbjuda alla tjejer en
kurs i feministiskt självförsvar, och för killarna skall det samtidigt finnas möjlighet
att diskutera jämställdhet och betydelsen av att ha en jämställdorganisation.
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Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, underströk att förbundsstyrelsen är för jämställdhet men tycker att
kvotering är problematiskt, och att förbundsstyrelsen är skeptiska till uppdelning av könen. Han
hoppades på en bra debatt på mötestorget, med motivationen att diskussion behövs. Oskar föreslog
kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Simon Brehmer, historieutskottet, hade samma åsikt som förbundsstyrelsen och föreslog kongressen
besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 53

FÖREDRAGNING AV MOTION 8 FÖRÄNDRING AV UNF-LOGGAN
Ett flertal representanter från Stockholms distrikt gick upp i talarstolen tillsammans. Lisa Lindberg och
Elin Granqvist tog till orda och berättade om upplevda problem angående UNF-loggan. De berättade
om tillfällen när de hade blivit förväxlade med organisationerna UNICEF och MUF p.g.a. likheter i
logotyperna. De uttryckte sin vilja att bli förknippade endast med UNF, och därför föreslog de
kongressen besluta
att

FS skall uppdras att genom färg och/eller form tar fram en mer unik UNF-logga
som uttrycker glöd, kamp och ungdomlighet mer än idag, och

att

medlemmarna får möjlighet att besluta om vi ska anta det nya förslaget.

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, tyckte att UNF har en bra logotyp och att den symboliserar det den
ska. Han menade att ett logobyte efter ringa åtta år skapar onödiga kostnader och arbete för att åter nå
samma igenkännande från massorna. Han såg fram emot debatt och föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Mårten Malm, framtidsutskottet, höll med föregående talare, med tillägg att han inte tycker att UNFloggan kan blandas ihop med MUF-loggan. Han föreslog därför kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 54

FÖREDRAGNING AV MOTION 9 MOTION ANGÅENDE ATT HA ETT ENHÄLLIGT
NAMN ÖVER VÄRLDEN
Mats Heden, motionär, ansåg motionen föredragen. Detta skedde liksom förra gången från hans
bekväma, vadderade stol. Han föreslog kongressen besluta
att

UNF byter namn till ”Active Sverige” i svenska sammanhang samt till ”Active
Sweden” internationellt.

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, ville inte bygga ett nytt varumärke och tyckte även att UNF är
klämkäckt. Robert föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Mårten Malm, framtidsutskottet, ropade från bänkraderna att de ansåg sitt förslag föredraget och
föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
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§ 55
FÖREDRAGNING AV MOTION 10 UTBILDNING
Jimmie Norberg, motionär, ansåg att vår kära utbildning projektbildaren är jättebra men att den
uppfattas som flummig av många. Han uttryckte en vilja att tillsätta en utredning för att undersöka hur
mycket resurser, t.ex. hur många anställda och hur mycket ideell kraft, utbildningen ”kostat” hittills.
Jimmie föreslog kongressen besluta
att

UNF tillsammans med NSF, JUNIS och IOGT-NTO utvärderar utbildningen på ett
sakligt och grundligt sätt hur vi ska kunna förbättra utbildningen och få fler
sökande och studenter som fortsätter att aktivt jobba för IOGT-NTO rörelsens
visioner antingen yrkesmannamässigt eller ideellt.

Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen, tyckte att Jimmie knåpat ihop en bra motion och berättade att
projektbildaren är en utbildning förbundsstyrelsen vill satsa på. Hon föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.

Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, yrkade bifall på motionen med orden: ”Vi tycker den är bra och
stödjer den.” Hon föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.
§ 56

FÖREDRAGNING AV MOTION 11 MOTION OM MOBILISERING INFÖR
KÖPENHAMNSMÖTET 2009
Motionären, Robert Zachrisson, var inte närvarande så motionen ansågs föredragen och kongressen
föreslogs besluta
att

UNF uppmanar alla sina medlemmar och övriga intresserade i landet att åka till
FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i december och delta i protesterna för ett nytt
radikalt klimatavtal.

Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, menade att man ska skilja på förbundets interna och externa
arbete. Miljöarbete får gärna ske internt men är inte en fråga som ska drivas externt, tyckte Vidar. Med
de orden föreslog han kongressen besluta
att

avslå motionen.

Adrian Manucheri, framtidsutskottet, höll med Vidar och föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 57

FÖREDRAGNING AV MOTION 12 MOTION ANG REKLAM FÖR VIN OCH SPRIT I
MATLAGNINGSPROGRAM, MORGONSOFFOR MM
Ingen representant från UNF Dalarna, som skickat motionen, ville föredra motionen, så den ansågs
föredragen och kongressen föreslogs besluta
att

tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen göra ett upprop mot
alkoholpropaganda i TV och radio, samt

att

uppmana distrikt, föreningar och enskilda medlemmar att protestera med insändare,
affischer och flygblad och att bombardera TV- och radioredaktioner med protester.
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Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, menade att svaret från förbundsstyrelsen på denna motion ingår i
den nya arbetsplanen. Förbundsstyrelsen vill inte detaljstyra, han hoppades också att den nya styrelsen
ska ha förslaget i åtanke vid arbetet framåt i UNF. Sedan föreslog han kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

David Svensson, framtidsutskottet, tyckte det är vikigt att göra ett tydligt ställningstagande och
önskade en folkstorm i frågan. Han föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen, samt

att

om övriga förbund fattar liknande beslut uppdra åt FS att vidta erforderliga
åtgärder så att bästa möjliga resultat uppnås.
§ 58

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för mötestorg till 16.30.
§ 59

ÅTERUPPTAGANDE
Åsa Hagelstedt, presidiet, jämförde kongressen med en Robinsontävling med undertonen att ombuden
borde rappa på och komma tillbaka snabbare efter pauser.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna kl 16.34.
§ 60

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 OM ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR
Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget om övriga ersättningar och föreslog kongressen
besluta
att

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

att

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

Framtidsutskottet ansåg förslaget föredraget och föreslog kongressen besluta
att

bifalla förslaget.

Mats Heden, Stockholm, menade att man inom UNF ej bör arvodera styrelserna, för att hålla förbundet
ideellt . Han föreslog därför kongressen besluta
att

ingen i förbundsstyrelsen ska vara arvoderad.
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Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, visade på bredden i UNF som gör att några måste vara betalda.
Allt arbete kan inte göras ideellt. Förbundsstyrelsen har tidigare haft två personer arvoderade för att
uppdragen annars är svåra att kombinera med exempelvis skola eller arbete.
Louise Pedersen, Norrbotten, undrade om det kommer vara ordförande och vice ordförande som får
pengar eller om det kan vara vilka som helst i förbundsstyrelsen.
§ 61
SAKUPPLYSNING
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, en av två arvoderade denna period, gav en kort sakupplysning.
Förra kongressen lade beslut om att kunna arvodera två styrelsemedlemmar. Förbundsstyrelsen får i
uppdrag att bestämma vilka i styrelsen som blir arvoderade. Detta gäller till kongressen beslutar annat.
§ 62
ORDNINGSFRÅGA
Oskar Augustsson, Gävleborg, undrade om denna fråga verkligen ska diskuteras här.
Martin Knutsson, Uppsala, ropade Ja! från sin ombudsbänk.
Åsa Hagelstedt, presidiet, försökte förtydliga Mats förslag.
Therese Jonsson, Skåne, tyckte inte om förslaget att ingen ska få arvoderas. Om distriktet vill betala
folk ska de få göra det.
§ 63
SAKUPPLYSNING
Simon Brehmer, Jönköping, berättade att förslaget bara gäller de av kongressen förtroendevalda, ej de
som exempelvis sitter i en distriktsstyrelse.
§ 64
ORDNINGSFRÅGA
Åsa Hagelstedt, presidiet, frågade om vi hade rätt att besluta om detta nu.
§ 65
SAKUPPLYSNING
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, berättade att punkten ska diskuteras här eller under
budgetdiskussionen, samt att beslutet angående ersättningar togs på förra kongressen och gäller tills
vidare.
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§ 66
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE
ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR
Åsa Hagelstedt, presidiet, föreslog att kongressen skulle ta upp förslaget av Mats Heden Stockholm,
till beslut.
§ 67
ORDNINGSFRÅGA
Niklas Christerson, Uppsala, tyckte att diskussionen om arvoderingar skulle ske under
budgetdiskussionen i stället. Vidare menade han att styrelsen endast ska ha en heltidsarvoderad istället
för föreslagna två och föreslog detta. Han föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen endast ska ha en heltidsarvoderad styrelseledamot.
§ 68

SAKUPPLYSNING
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen erkände ett utcyklande, samt att hans förra uttalande var en
sakupplysning. Han förtydligade vidare att kongressen kan besluta att behandla arvoderingsfrågan
under denna punkt, men att det också går att diskutera detta under budgeten.
§ 69
ORDNINGSFRÅGA
Jenny Karinsdotter, Östergötland, tyckte att denna fråga borde tas upp på budgetdiskussionen istället.
Hon ville tänka över förslagen innan hon måste ta ställning.
§ 70
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE ÖVRIGA
ERSÄTTNINGAR
Martin Knutsson, Uppsala uttryckte sin uppskattning för det nuvarande arvoderingssystemet. Han
menade att detta är väl investerade pengar. Tyst applåd från ombudsförsamlingen följde.
Åsa Hagelstedt, presidiet, frågade om kongressen var redo att gå till beslut angående när beslut
angående arvoderingar ska ske.
Kongressen beslutade efter votering
att

de var redo att gå till beslut i frågan angående när beslut angående arvoderingar ska ske,

att

bordlägga frågan angående arvoderingar,

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag nummer 5 angående övriga ersättningar i sin helhet.
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§ 71
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM MEDLEMSAVGIFT
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget. Han ställde retoriska frågor till ombuden, så
som ”Vad är medlemsavgift, vad skapar bäst medlemmar och bäst organisation? Hur aktiverar man
sitt medlemskap?” Vidare föreslog han kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2010 och 2011 till 50 kronor/år,

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se på möjligheterna för att under perioden sänka
medlemsavgiften till 0 kronor och att medlemmarna får bekräfta sitt medlemskap
på andra sätt.

Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, biföll förbundsstyrelsen förslag och ville understryka att den
blivande förbundsstyrelsen ska tänka på ALLA konsekvenser så att inget distrikt förlorar på det.
Therese Jonsson, Skåne, frågade förbundsstyrelsen hur de menar med medlemsavgift på annat sätt.
Mats Heden, Stockholm, funderade över om inte 50 kr är ett väldigt bra sätt att få folk att tänka över
om de vill vara med i UNF eller inte. Han uttryckte rädsla för att hamna i en situation där vi får ”fler
medlemmar än vad vi egentligen har.”
Johannes Nyqvist, Södermanland, berättade om ett värvningstillfälle där en person som ville gå med
ångrade sig när han hörde om medlemsavgiften och sedan spred vidare detta till kompisarna, vilket
resulterade att ingen ville gå med i UNF. Han menade att det är viktigt att UNF tänker över
medlemsavgiften.
Niklas Christerson, Uppsala, tyckte att medlemsavgift är ett bra sätt att visa sin åsikt och vilja att vara
med i UNF, och föreslog därför kongressen besluta
att

avslå andra att-satsen.

Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, tackade Therese för den spännande frågan. Han berättade sedan
kort om hur förbundsstyrelsen tänkt i arbetet kring förslaget. Han menade att det system som finns
idag inte är felfritt, och gav som exempel de fall där föräldrar betalar sina barns medlemsavgift, och
barnen är medlemmar i UNF utan att ens känna till det själva. Det borde finnas lättare sätt att verifiera
sitt medlemskap, just för att ungdomarna ska kunna göra det själva. Han påpekade också att man kan
lära av andra organisationer i frågan.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, ville påpeka att det är väldigt viktigt att man regelbundet får verifiera
sitt medlemskap, så man får tänka över varför man är medlem.
Martin Knutsson, Uppsala, tyckte det är bra att vända och vrida, bända och gnida på saker och ting.
Han tyckte personligen att man ska offra lite för att vara med i UNF, exempelvis 50 kronor.
Eric Tegnander, Skåne, ville lyfta idén om att kanske dubbla avgiften och föreslog kongressen besluta
att

stryka andra att-satsen och istället uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda om det är
möjligt att dubbla avgiften till 100 kr.

Sabina Tammelin, Göteborg, ställde sig frågande till om UNF är till för alla eller ej? Det finns
personer som har det svårt ekonomiskt och där 50 kr är en för stor summa pengar.
Mats Heden, Stockholm, ville väcka en ny fråga. Han föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen ser över även livstidsmedlemsskapet, och ett eventuellt
avskaffande till kongressen 2011.

Mårten Malm, Kronoberg, tyckte medlemsavgiften är en liten del av UNF:s totala intäkter, och att det
därför inte är de ekonomiska aspekterna som ska styra när beslut ska fattas i denna fråga.
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Therese Jonsson, Skåne, undrade om det kan bli problem med landstingsbidragen i de olika distrikten.
Johanna Brodin, Älvsborg, tyckte inte att ett bevarande eller höjande av medlemsavgiften skulle vara
jobbigt för privatekonomin.
Anna Thor, Uppsala, tyckte inte att avgiften ska sänkas, utan att den ligger på en bra nivå nu.
§ 72
SAKUPPLYSNING
Åsa Hagelstedt, presidiet, påpekade att klockan närmade sig sjutton noll noll och middagstid. Hon bad
ombudsförsamlingen att tänka över sina inlägg i debatten och hålla dem korta och koncisa. Hon ville
äta. ”Det är roligt med demokrati men man blir hungrig!”
§ 73
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 74

SAKUPPLYSNING
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, hade två sakupplysningar att delge församlingen. Först sade han
att det idag är tre landsting som kräver en betald medlemsavgift för att bevilja landstingsbidrag till
föreningar. Vidare berättade Vidar hur stor del av UNF-förbundets ekonomi som utgörs av
medlemsavgifterna.
§ 75
FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM
MEDLEMSAVGIFT
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, ville förtydliga att han tyckte att en medlemsavgift kanske inte är
rätt sätt att verifiera medlemskapet i UNF.
Maria Josefsson, Göteborg, föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under perioden undersöka medlemsavgiften
förutsättningslöst.
§ 76

SAKUPPLYSNING
Oskar Augustsson, Gävleborg, ville påvisa den juridiska aspekten i frågan. En minderårig kan ingå i
en organisation endast om det inte får några större konsekvenser på ekonomin för den personen.
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§ 77
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM MEDLEMSAVGIFT
Sabina Tammelin, Göteborg, tackade göteborgsbänken för deras stöd. Hon ville sänka avgiften till
noll, och argumenterade för detta genom att exemplifiera hur den ekonomiska situationen kan se ut för
olika familjer. Hon menade att inte alla har råd att betala en medlemsavgift.
Kongressen beslutade
att

fastställa medlemsavgiften till 50 kr under perioden 2010-2011.
§ 78

ORDNINGSFRÅGA
Mårten Malm, Kronoberg, ifrågasatte förslaget till hur propositionsordningen angående att-sats
nummer två skulle se ut
Åsa Hagelstedt, presidiet, förtydligade detta som ett svar till Mårten och övriga ombud.
§ 79
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM MEDLEMSAVGIFT
Sigfrid Lindén Johansson, Kalmar, ville att förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att se över
medlemsavgiften generellt, både vad gäller en höjning och sänkning av densamma.
Kongressen föreslogs besluta
att

bifalla förslaget om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda medlemsavgiften.

Kongressen beslutade
att

bifalla förslaget om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda medlemsavgiften,

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under perioden undersöka medlemsavgiften
förutsättningslöst, samt

att

avslå förslaget att förbundsstyrelsen ser över även livstidsmedlemsskapet, och ett eventuellt
avskaffande till kongressen 2011, med röstsiffrorna 41 mot 38.
§ 80

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna till imorgon torsdag klockan 09.00.
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Torsdagen den 9 juli 2009

TREDJE SESSIONEN
Ordf: Åsa Hagelstedt
Lars Halvarsson
Sekr: Anna Classon
Jonas Svensson
§ 81

ÅTERUPPTAGANDE
Lars Halvarsson, presidiet, önskade deltagarna god morgon och öppnade dagens förhandlingar.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 09.06.
§ 82

ORDNINGSFRÅGA
Jenny Karinsdotter, Östergötland, väckte en ordningsfråga angående dagordningen på fredag. Hon
föreslog kongressen besluta
att

i dagordningen på fredag byta plats på plenabehandling torg C och torg F för att
hinna få färdigt torgprotokollet till lunch.

Kongressen beslutade
att

bifalla förslaget, att i dagordningen byta plats på plenabehandling torg C och torg F.
§ 83

INFORMATION
Andrea Lavesson, kansliet, informerade om att det varit stökigt och förekommit stölder i masslogin.
Hon uppmanade ombuden att bidra till ökad ordning och god stämning.
Åsa Hagelstedt, presidiet, informerade om torgprotokollen att de måste vara utformade som förslag.
Hon meddelade vidare att förbundsstyrelsen kommer hjälpa till med hur förslagen ska utformas för att
kunna behandlas i plenum.
§ 84
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN FÖR
2010 OCH 2011
Linda Engström och Mi Larsson, förbundsstyrelsen, föredrog arbetsplan genom att klä arbetsgranen
och beskrev de olika delarna som ingick. Stjärnan i granen är UNF:s vision. De stora julgranskulorna
är konkretiseringar av visionen, små kulorna är delmål och de minsta kulorna är arbetsplaner. Paketen
under granen är konkreta aktiviteter som nödvändigtvis inte behöver finnas med i arbetsplanen.
Föredragarna fortsatte med att beskriva hur torgdiskussionerna av planen ska gå till för att genomföras
enklas möjligt.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta arbetsplan för Ungdomens Nykterhetsförbund för 2010-2011.
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David Svensson, framtidsutskottet, presenterade utskottets beredning av förbundsstyrelsens förslag.
Han berättade att utskottet anser att förbundsstyrelsens förslag är bra och strukturerat men att de ville
göra visa förtydningar genom att lägga till siffror från föregående år.
David Svensson, framtidsutskottet, föreslog kongressen besluta
att

lägga till sist på punkt D7:2 (2008: 102 st)

att

lägga till sist på punkt D8 (2008: 11,9 %)

att

lägga till sist på punkt D8:3 (2008: 60 %)
§ 85

AJOURNERING
Lars Halvarsson, presidiet, meddelade att det var dags för torgdiskussioner.
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för torg och återsamlas klockan 10.05.
§ 86

ÅTERUPPTAGANDE
Lars Halvarsson, presidiet, uppmanade deltagarna att ta sina platser för att återuppta förhandlingarna.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 10.07.
§ 87

GÄST
Vivi-Anne Lovelock, Våra Gårdar, besökte UNF-kongressen och berättade om deras verksamhet och
projektet för att ungdomsanpassa IOGT-NTO:s lokaler. Hon poängterade att det är viktigt att ha ett
ungdomsperspektiv i arbetet med anpassning av lokalerna. Hon uppmanade deltagarna att kontakta
henne för samarbete angående detta.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade Vivi-Anne och sa att det är en fördel att UNF har tillgång
till bra lokaler i landet och tackade Våra Gårdar för det. Vivi-Anne fick en tygkasse som tack för sin
framställan.
§ 88
INFORMATION
Lars Halvarson, presidiet, informerade om att det finns handlingar att hämta. Han informerade vidare
om att protokollet från gårdagen finns anslaget samt att synpunkter på detta kan lämnas in. Lars
meddelade vidare att ej underskrivna förslag inte kommer med i torgprotokollet.
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§ 89
AJOURNERING
Lars Halvarson, presidiet, meddelade att det var dags för fika.
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för torg och återsamlas efter 30 minuter.
§ 90

GÄSTER
Stina Mongstad och Eirik Tryland Haugdal, Juvente, framförde en hälsning till kongressen. Stina
berättade om Juvente och inbjöd också deltagarna att komma till Juventes kongress i Norge.
Maja Stojanovska, Active, berättade att hon är glad att besöka UNF:s kongress och berättade att det
var andra gången hon besökte en UNF-kongress. Mötet med UNF:s medlemmar ökar hennes
motivation i arbetet för en nykter värld, och förstärker våra redan starka argument och övertygelse.
Ingen kan övertyga 1000-tals ungdomar att alkohol och droger är bra. Hon avslutade med att gratulera
den nya styrelsen som snart kommer att väljas.
Stina Mongstad, som även representerade NORDGU hälsade till kongressen. Hon tyckte att det var
roligt att vara här, och berättade om UNF-medlemmar som besökt våra nordiska syskonorganisationer
och bidragit med sina stora kunskaper. Hon uppmanade andra att göra samma sak och gärna komma
till dem och prata under veckan.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningarna och berättade att han slagit
kongressrekord i sömn, 7 timmar, samt att han tänkte ta igen detta under nattens innebandyturnering.
Han berättade om medlemmar som kommer att åka till Färöarna som volontärer och uppmanade alla
att åka på Actives sommarläger i Albanien samt på nästa Activekongress som kommer att hållas i
Norge.
Åsa Hagelstedt, presidiet, peppade för att delta i de internationella arrangemangen om man ville ha
starkare prylar än att åka på kongress.
§ 91
UTMÄRKELSE
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, tilldelade utmärkelsen Spjutspettspennan 2009 till Linda Tjälldén
med motiveringen:
”SPJUTSPETSPENNAN 2009
Spjutspetspennan tilldelas någon som med ettrigt pennrasp konfronterat och utmanat alkoholkulturen.
Utmärkelsen anslås någon som stått på medias barrikader och utmanat snedvriden alkoholglorifiering.
Detta hyllningens lovord går till någon som utan rast eller ro, fortsatta år efter år, visat klarsynt
argumentation och tankeskärpa genom skriftlig debatt!
Spjutspetspennan 2009 tilldelas Linda Tjälldén.”
Rörd och förvånad tackade Linda för priset. Hon tog också upp det fina arbete som UNF utfört i
Almedalen, och uppmanade alla att fortsätta skriva insändare.
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§ 92
ÅTERUPPTAGANDE
Lars Halvarsson, presidiet, uppmanade deltagarna att ta sina platser för att återuppta förhandlingarna.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna.
§ 93

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Anna Classon, presidiet, genomförde ombudsupprop.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 79 stycken.
§ 94

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 OCH
2008
Åsa Hagelstedt, presidiet, redogjorde för kommande punkt och öppnade upp för debatt angående
verksamhetsberättelsen.
Martin Knutsson, Uppsala, berättade att det i protokollet såg ut som att det var många ombud som
lämnat förslag angående jämställdhetsplanen, när det egentligen bara var ombud 53 och 80. Han
undrade också hur förbundsstyrelsen tänkt under punkten ”Jämställdhetsplan”, där de påstår att
jämställdhetsarbetet genomsyrat hela verksamheten, trots att inget av målen i jämställdhetsplanen
genomförts.
Emma Svenson, Stockholm, hade upptäckt ett fel i torgprotokollet, första kommentaren på första sidan
är skriven av ombud nr 6 och inte ombud nr 7.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, berättade att ambitionen var att i verksamhetsberättelsen göra det
lätt att se vilka mål som har uppnåtts och inte, och att man därför gjort en lista där man skrivit ”ja” för
de mål som uppnåtts och ”nej” för de mål som inte uppnåtts. Han sa också att målen varit luddiga och
svåra att följa upp. Jämställdhetsarbetet har dock genomsyrat förbundsstyrelsen arbete på andra sätt.
De nya arbetsplanen är tydligare och gör det lättare att mäta om målen uppfylls.
Då ingen ytterligare begärde ordet redogjorde Åsa Hagelstedt, presidiet, för beslutsordningen och de
tre punkter som kongressen ska besluta om.
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen för 2007 och 2008 till handlingarna,

att

i framtiden göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta
förståelse för det arbete som tidigare har utförts, och

att

en sådan analys bifogas till verksamhetsberättelsen varje år.

Kongressen beslutade
att

lägga verksamhetsberättelsen för UNF-förbundet 2007-2008 till handlingarna.
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att

i framtiden göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta förståelse för
det arbete som tidigare har utförts, och

att

en sådan analys bifogas till verksamhetsberättelsen varje år.
§ 95

BESLUT OM MOTION 1 MOTION TILL UNF:S KONGRESS BETRÄFFANDE BOTANDE
AV FORMELLA FEL, SKRIVEN 2007-06-28
Åsa Hagelstedt, presidiet, redogjorde för att förbundsstyrelsen yrkat på avslag.
Kongressen beslutade
att

avslå motion 1.
§ 96

BESLUT OM MOTION 2 MOTDRAG
Johannes Nyqvist, Södermanland, ställde sig frågande till historieutskottet förslag att utreda frågan
vidare och yrkade själv bifall till motionen.
Linda Tjälldén, Västernorrland, informerade om att denna fråga togs upp under kongressen 2007 i
Uppsala. Man hade då tagit beslutet att marknadsföra möjligheten att avsäga sig tidningen. Hon
berättade vidare att det bara i hennes familj fanns fyra personer som får Motdrag och att hennes pappa
var trött på att elda upp tidningarna. Miljöhänsyn framfördes som det viktigaste skälet att bifalla
motionen.
Martin Knutsson, Uppsala, framförde att besparingspotentialen endast uppgår till mellan 10 000 och
15 000 kr, och att det främst är miljöskäl som är orsaken att bifalla denna motion.
Simon Brehmer, historieutskottet, informerar om att deras förslag är att förbundsstyrelsen ska kunna
utreda och besluta om denna fråga under den kommande mandatperioden.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, meddelade att förbundsstyrelsen ändrat åsikt i denna frågan och nu
yrkade på att motionen skulle avslås. Som argument för detta framfördes att personer på samma adress
nödvändigtvis inte behöver ingå i samma hushåll. Ett exempel på detta är studentboendet Arken i
Uppsala. Administrationen för att hantera vilka som bor på samma adress men ändå ska få tidningen
kommer inte att bli hållbar. Oskar påminde också om möjligheten att själv avsäga sig tidningen.
Anna Ekström, Skåne, lade förslaget
att

lägga till att de hushåll som vill ha fler ex. får det efter att ha kontaktat UNF:s
kansli, samt att bifalla motionen med ovan gjorda ändringar.

Sten Strandberg, historieutskottet, poängterade att det kan finnas en problematik med personer som
bor på samma adress men ändå inte kan ses som att de bor i samma hushåll. Det beslutet som togs i
Uppsala, att marknadsföra avsägning, har inte utförts på det sättet som det borde.
Åsa Hagelstedt, presidiet, redogjorde för beslutsordning.
Malin Thorson, Göteborg, begärde ordet för en ordningsfråga och föreslog en alternativ
beslutsordning.
Kongressen beslutade
att

anta Malin Thorsons förslag till beslutsordning,

att

endast en upplaga av Motdrag ska skickas ut per hushåll,
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att

lägga till att de hushåll som vill ha fler ex. får det efter att ha kontaktat UNF:s kansli, samt
att bifalla motionen med ovan gjorda ändringar.
§ 97

BESLUT OM MOTION 3 HÖGSKOLESATSNING
Åsa Hagelstedt, presidiet, meddelade ombuden att om de tycker att det var mycket igår kväll så är det
inget jämfört med nu. Hon kom sen på att det var nästa motion som var värre och gemensamt prata
med UNF Lansen.
Malin Thorson, Göteborg, yrkade avslag på motionen men meddelade att man lokalt kan starta liknade
verksamhet. I Göteborg har de sådana planer och hon uppmanade intresserade att kontakta henne.
Eric Tegnander, Skåne, undrar vad som menas med den andra att-satsen och vad pengarna ska
användas till.
Åsa Hagelstedt, presidiet, konstaterade att ingen från UNF Lansen var närvarande för att svara på
frågan.
Kongressen beslutade
att

anse första att-satsen besvarad,

att

avslå andra att-satsen,

att

anse tredje att-satsen besvarad, samt

att

avslå fjärde att-satsen.
§ 98

BESLUT OM MOTION 4 MOTION TILL ÅRETS KONGRESS FESTIVALTURNE UNDER
SOMMAREN 2010
Åsa Hagelstedt, presidiet, konstaterade: ”Då så, nu kommer den roliga.”
Jonas Lundqvist, förbundsstyrelsen, ville trycka på vad förbundsstyrelsen anser. Mycket av det som
kommit upp är tydliga aktiviteter som sammanfaller med arbetsplanen. Det är upp till kongressen att
besluta hur mycket vi vill detaljstyra verksamheten i arbetsplanen.
Kongressen beslutade
att

avslå förslagets första att-sats, med Lovisa Bengtssons tillägg,

att

avslå den andra att-satsen,

att

att den tredje att-satsen föll i och med att att-sats två avslogs,

att

avslå den fjärde att-satsen,

att

att den femte att-satsen föll i och med att att-sats två avslogs, samt

att

man istället kan ta kontakt med distrikten om engagemang i festivaler.
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§ 99
AJOURNERNING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för lunch 11.58.
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Torsdagen den 9 juli 2009

FJÄRDE SESSIONEN
Ordf: Lage Rahm
Ellinor Eriksson
Sekr: Jonas Svensson
Anna Classon
Kamilla Andersson
Edit Persson
§ 100

ÅTERUPPTAGANDE
Åsa Hagelstedt, presidiet, meddelade att förhandlingarna återupptogs.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 13.05.
§ 101

ORDNINGSFRÅGA
Åsa Hagelstedt, presidiet, föreslog att en delegationsledare utses för varje distrikt och att dessa
meddelar sekreteraren vilka ombud som är frånvarande.
Kongressen beslutade
att

bifalla förslaget.
§ 102

BESLUT OM MOTION 5 LÅT GOTLAND OCH STOCKHOLM FÖRENAS!
Johanna Helldén, Stockholm, meddelade att det är roddigt med föreningarna i Stockholms distrikt och
att Gotlandsföreningen inte skulle få den uppmärksamheten från distriktet som de förtjänar.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, undrade hur Stockholm och Gotlands distrikt ställer sig till en eventuell
sammanslagning.
Niklas Christerson, Uppsala, informerade om att kongressen endast kan lägga ett förslag på
sammanslagning men inte ta något beslut i frågan. Han yrkade bifall till förbundsstyrelsen förslag.
Alfonsina Lind, Gotland, meddelade att medlemmar på Gotland inte blivit tillfrågade om de önskade
en sammanslagning.
John Kraft, Kronoberg, såg ingen mening med att slå samman distrikten. Om det finns ett behov av att
samarbeta kan detta genomföras utan sammanslagning.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen,

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda förutsättningarna och viljan för en sammanslagning
mellan Stockholms distrikt och Gotlands distrikt,

att

ifall förbundsstyrelsen så finner lämpligt, driva frågan om sammanslagning av Gotland och
Stockholms UNF-distrikt i riksstyrelsen, samt

att

bifalla förslaget att riksstyrelsen utreder Stockholms gränser för att även inkludera Gnesta.
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§ 103
UTMÄRKELSE
Salam Kaskas och Robert Damberg, förbundsstyrelsen, kom upp på scenen för att göra något hejigt,
nämligen dela ut Hedersknyffeln.
”HEDERSKNYFFELN 2009
Hedersknyffeln tilldelas en vuxen person inom IOGT-NTO rörelsen som på ett förtjänstfullt sätt klarat
av den svåra rollen som vuxen rörelsemedlem med gehör för UNF:arnas behov och vilja, en person
som bidrar med mod och självkänsla för oss yngre men som också respekterar oss för våra åsikter och
kunskaper. För enastående insats för att engagera gammal som ung och för hennes engagemang och
inspiration.
Hedersknyffeln 2009 tilldelas Alva Strandberg.”
Alva Strandberg tackade tusen gånger för utmärkelsen som hon tyckte verkligen var en överraskning
och sa att den verkligen kommer att pryda… någonstans där hemma. Hon tyckte att den kändes bättre
än alla medaljer man kan tänkas få.
§ 104
INFORMATION
Kristina Sperkova och Maik Dünnbier från Active kom fram för att presentera deras kampanj Content
matters. Maik konstaterade att det var hans idé men att Kristina hade gjort hela jobbet. Kampanjen
tillkom för att det finns ett hål mellan vad vi vet och hur världen utanför tycker att alkohol fungerar
och ska ge alla medlemmar chansen att vara kreativa. De uppmuntrade ombuden att skicka in bilder
och berättelser och skapa bra aktiviteter med sina föreningar.
§ 105
INFORMATION
Martin Knutsson, på uppdrag av Arkens föreståndare, berättade att Arken är ett juste boende i
Uppsala. Det är billigt och sjukt centralt (man tar sig på 2,37 minuter till stationen på cykel och till
stan i rask takt på 3 minuter). Man kan se Universitets närmsta lokaler på andra sidan gatan om man
vrider lite på huvudet. På Arken ordnar de justa fester och det är nära till alla nationer. Han avslutade
med att om någon har frågor kan de prata med honom eller någon av alla andra som bor på Arken som
är på kongressen.
§ 106
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE
DROGPOLITISKT PROGRAM OCH MOTION 13 DET DROGPOLITISKA
PROGRAMMET
Susanna Odin, förbundsstyrelsen, sa att det drogpolitiska programmet har reviderats i många
omgångar och därmed blivit hackigt p.g.a. att det varit olika författare. Förbundsstyrelsen har nu
försökt göra ett helhetsprogram med samma språk i hela. De har förtydligat lite och hottat till lite med
nya och aktuella krav.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
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att

anta den uppdaterade versionen av UNF:s drogpolitiska program som finns i
bilagan, samt

att

anse motion nr 13 besvarad.

Malin Thorsson, Göteborg, föredrog motionen i stället för motionären som jobbade, men sa att hela
distriktet stod bakom motionen. De tyckte inte att genomarbetningen som gjorts är tillräcklig utan att
det borde tillsättas en grupp och göra en ytterligare bearbetning. Hon var övertygad om att om man har
en grupp som har hela kongressperioden på sig att kolla igenom det så blir det ännu bättre. Även om
kongressen inte godtar alla att-satser i motionen så flaggade hon för att tillsätta en arbetsgrupp som
inte bara ska bestå av förbundsstyrelsemedlemmar.
Nathalie Lund föreslog kongressen besluta
att

tillsätta en arbetsgrupp som behandlar och/eller arbetar fram ett nytt drogpolitiskt
program

att

valberedningen tillsätter en arbetsgrupp under kongressen 2009

att

valberedningen också tillsätter en referensgrupp under kongressen 2009

att

det nya förslaget är färdigt till kongressen 2011

att

det nya drogpolitiska programmet sedan når ut till alla medlemmar, och att
förbundet ansvarar för detta på ett effektivt sätt.

Om motionen ej godtages föreslår motionären
att

det drogpolitiska programmet tas bort ur vårt förbund.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, hoppades att alla hade hämtat förslaget och sa att de
tycker att förslaget som helhet är bra och inte innehåller några jättestora förändringar. De hade också
lite förslag på förändringar. Han började läsa upp dem men konstaterade sedan att kongressombuden
fick läsa själva och ställa frågor om de hade några.
Program- och stadgeutskottet, föreslog kongressen besluta
att

under rubriken Medicinska skador ändra ”infektioner” till ”försämrat
immunförsvar” då cannabis i sig inte ger infektioner, utan endast gör personen mer
mottaglig för dessa,

att

under rubriken Ta alkoholpolitisk hänsyn vid… ändra de två första meningarna till
”Ansökningar om serveringstillstånd ska inte bara prövas utifrån den personliga
lämpligheten hos den som vill ha tillstånd att servera alkohol, utan också utifrån ett
allmänt alkoholpolitiskt övervägande.” eftersom det blir grammatiskt snyggare och
tydligare,

att

under rubriken Stöd barn i missbruksmiljö ändra första ordet till ”Skolan” eftersom
vi då syftar på skolan som samhällelig företeelse,

att

under rubriken All verksamhet i skolans regi ska… ändra ”ska man konsekvent
avstå från att servera alkohol” till ”ska alkohol inte förekomma” för att tydliggöra
ett konsekvent alkoholförbud på skolaktiviteter,

att

under rubriken Förbättra ANT-undervisningen i skolan som nästsista mening lägga
till ”Undervisningen ska även omfatta de sociala, politiska och ekonomiska skador
som följer av drogkonsumtion.” eftersom vi tycker att dagens skola ofta fokuserar
på de medicinska skadorna och detta bör ifrågasättas av UNF,
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att

under rubriken Inför en lägsta nivå för en gemensam solidarisk drogpolitik byta ut
tredje meningen mot ”Kvoten för införsel av alkohol ska vara låg och
promillegränserna inom trafik likaså” eftersom den nuvarande meningen är
märklig,

att

under rubriken Mer pengar till drogförebyggande biståndsprojekt lägga till ordet
”hänsynslösa” efter ”Alkoholindustrins” i andra stycket, eftersom det står så i det
gällande drogpolitiska programmet och vi inte anser att den blivit mindre
hänsynslös!,

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program med ovanstående
ändringar.

att

avslå motion 13 i sin helhet, samt

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2011 presentera ett förslag på
reviderat drogpolitiskt program.

Susanna Odin, förbundsstyrelsen, sa att de ville jämka sig med program- och stadgeutskottets attsatser, som de tyckte var bra.
§ 107
FÖREDRAGNING AV MOTION 14 OM DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Motionären var inte närvarande så motionen ansågs föredragen. Motionären föreslog kongressen
besluta
att

stryka avsnittet "Nej till skadebegränsning" ur UNF:s drogpolitiska program.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, sa att eftersom vi är emot droger och det inte finns
något som tydligt visar att skadebegränsning fungerar borde UNF fortsätta vara emot
skadebegränsningar. De föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 108

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för torg klockan 13.43.
§ 109

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 14.22.
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§ 110
NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Lage Rahm, presidiet, informerade om att det är nomineringsstopp till förbundsstyrelsen klockan
14.40.
Emil Österlund, valberedningen, föredrog deras förslag till ny förbundsstyrelse och upplyste om att
mer information om de nominerade kommer på torget på lördagen. De föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen 2009-2011 ska bestå av 11 ledamöter,

att

till ordförande för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson, Bromma,

att

till vice ordförande för perioden 2009-2011 välja Linda Engström, Umeå,

att

till sekreterare för perioden 2009-2011 välja Lina Boberg, Umeå,

att

till kassör för perioden 2009-2011 välja Therese Johansson, Sandviken,

att

till utbildningsledare för perioden 2009-2011 välja Oskar Jalkevik, Årsta,

att

till ledamöter för perioden 2009-2011 välja Jonas Lundquist, Piteå, Simon
Brehmer, Jönköping, Gabriella Franzén, Lund, Karin Melbin, Göteborg, Maik
Dünnbier, Örebro och Lisa Forsström, Skellefteå,

att

till ledamöter i riksstyrelsen för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson och
Therese Johansson,

att

till revisorer för perioden 2009-2011 välja Anders Ringnér och Hanna Rönnmark,

att

till revisorssuppleanter för perioden 2009-2011 välja Lars Halvarsson och Ellinor
Eriksson,

att

till granskningsutskott för perioden 2009-2011 välja Anna Öhrman, Niklas
Christersson, Jobjörn Folkesson, Sergio Manzanares och Ellinor Eriksson,

att

utse Sergio Manzanares till sammankallande i granskningsutskottet,

att

välja Dennis Karlsson, Jimmie Norberg, Mats Heden, Jenny Karinsdotter och Sofia
Hallbert till ersättare i granskningsutskottet.

Lage Rahm, presidiet, informerade om att det kommit in skriftliga nomineringar av Linda Tjälldén
som utbildningsledare och Adrian Manucheri till förbundsstyrelsen. Det hade också kommit in en
nominering av Martin Winnfors till valberedningen.
Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, föredrog deras förslag till valberedning. De föreslog kongressen
besluta
att

till valberedning välja Mi Larsson (sammankallande), Uppsala, Anna Henriksson,
Vännäs, Dennis Karlsson, Jönköping, Torunn Folkesson, Halmstad, Viggo Stahle,
Visby, samt

att

till ersättare för valberedningen välja Emma Svensson, Stockholm, Louise
Pedersen, Boden, Tove Eriksson, Åsele, Martin Winnfors, Örebro, Anna Maria
Mårtensson, Stockholm.

Lage Rahm, presidiet, informerade om att ombuden hade ungefär 12 minuter kvar på sig att nominera
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§ 111
BESLUT OM MOTION NR 6: AV AVSTÅNDSTAGANDE TILL FEMINISMEN
Mats Heden, Stockholm, ville bara kommentera vissa av kommentarerna. Han sa att vissa verkade ha
fått för sig att han skrivit motionen för att han tycker att världen och UNF borde vara ojämställd. Han
menade att feminism inte är samma sak som jämställdhet och att det är inte den enda och bästa vägen
att nå jämställdhet. Han undrade även vad det var för kommentarer som inte redovisats i
torgprotokollet, det hade varit trevligt att få reda på. Han avslutade med att han också tycker om
jämställdhet.
Ivar Nordlander, Västernorrland, ville påvisa ett grundläggande semantiskt problem i begreppet
feminism, då det historiskt står för ett motarbetande av ett manspatriarkat men även finns flertalet
andra definitioner och tolkningar av det. Att göra ett uttalande emot det här menade han är minst lika
allvarligt som att göra ett uttalande för det. Han yrkade avslag så att kongressen inte yttrar sig som
ickefeministiska utan lämnar frågan platt och förblir ett alkoholpolitiskt förbund.
Eric Tegnander, Skåne, ville bara påpeka att förslaget att UNF ska kalla sig ekvivalistiskt, d.v.s. för
jämställdhet, inte är skrivet av honom utan av Mats Heden. Han sa att han möjligtvis kan ha bifallit det
men har i alla fall inte skrivit det, i alla fall inte hela.
Oskar Augustsson, Gävleborg, ville bara säga att det inte står i yrkandet att vi ska ta avstånd från
feminismen. Det är rubriken på motionen men det finns inget i motionen som uttrycker det. Han
menade att andra bisatsen måste bifallas då vi inte ska vara feministiska utan en drogpolitisk
organisation.
Kongressen beslutade
att

avslå motionens första att-sats att UNF skall utträda ur nätverket Kön spelar roll,

att

avslå motionens andra att-sats att UNF ej ska kalla sig feministiskt, samt

att

avslå Mats Hedens förslag om att UNF skall kalla sig ekvivalistiskt, d.v.s. är för
jämställdhet.

Mats Heden reserverade sig mot alla beslut gällande motion 6 med motiveringen ”en vägran att se
sådant som är nedärvt torde gå emot våra grundsatser”.
§ 112
BESLUT OM MOTION 7 JÄMSTÄLLD ORGANISATION
Eric Tegnander, Skåne, ville bara förtydliga innan diskussionen drog igång att det inte framgår riktigt
tydligt vad deras förslag är, då det i torgprotokollet saknas ”skrivet av” under deras förslag. Han hade
upptäckt att det kunde blandas ihop med förslaget nedanför av Mats Heden.
Anna Öhrman, Örebro, sa att Örebro tillsammans med Halland hade lagt ett ändringsförslag som
innebär att de vill bifalla första att-satsen och avslå de tre resterande att-satserna, alltså att vi inför
nästa kongress ska ha könsseparatiska samlingar som är peppande. De tror på könsseparatism eftersom
genusproblemet är strukturellt och inte går att angripa på individnivå. De menade att i könsseparata
grupper får man bort hierarkin. De tror att det är bra metod för att nå ett mer jämställt UNF och
samhälle. De föreslog kongressen besluta
att

inför nästa kongress, innan kongressens öppnande, erbjuda två separata peppande
ombudssamlingar. En för kvinnliga och en för manliga ombud. Ombuden
diskuterar härskartekniker, genus och pratar om hur man nå ett mer jämställt möte,

att

avslå de tre sista att-satserna i grundförslaget.
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Johannes Nyqvist, Södermanland, hade en fråga till Jimmie Norberg angående att sträva efter en
50/50-fördelning. Han undrade vad som händer om det strider mot individernas vilja?
Niklas Christersson, Uppsala, höll helt med Anna som var uppe tidigare gällande första att-satsen. När
han först läste motionen tyckte han att det kanske var lite onödigt, men han hade ändrat sig. Efter att
ha läst förbundsstyrelsens svar, sett deras arbete för jämställdhet och läst kommentarer tyckte han att
det vore förträffligt med könsseparatistiska samlingar inför nästa kongress. Han tyckte också att det
var ett konstigt svar från förbundsstyrelsen till motionen när de sa att feministiskt självförsvar är
kontraproduktivt. Han tycker att det är kul med kurser där vi peppar tjejerna och kul att verkstaden i
feministiskt självförsvar på kongressen finns. Han yrkade bifall till första att-satsen.
Lage Rahm, presidiet, läste upp ett yrkande från Jimmie Norberg som inte var föredraget. Jimmie
föreslog kongressen besluta
att

ersätta första att-satsen med att förbundet ska arrangera en tjejhelg fristående från
kongressen. Tjejhelgen ska stärka kvinnor som grupp.

Josefin Eklund, Älvsborg, hade skrivit en kommentar som hon trodde stod längst upp på sidan 3. Hon
blev tyvärr väldigt ivrig när hon skrev kommentaren om att alla motioner var skrivna av män eller hela
distrikt. Hon tittade först bara på motionerna 1-12, när hon tittade på alla 19 såg hon att 2 motioner är
skrivna av tjejer. Hon var jätteglad för det, men menade ändå att 2 av 19 inte heller är okej. Hon höll
fast vid sin åsikt om att om det finns metoder för att stärka tjejer ska UNF använda sig av dem.
Mårten Malm, Kronoberg, menade man inte kan minska avståndet mellan kön genom att separera.
Han sa att separation betyder avstånd, det hörs på språket. Att göra kurser för tjejer som män inte får
vara med på tycker han är fel. Han menade att man skulle kunna ha stöttande kurser för att minska på
genusperspektiven och sådana problem, men att det inte är rätt väg att gå att utesluta någon från att
vara med på kurserna. Han frågade sig vem som ska avgöra vilket genus du har. Hur långt ska vi gå i
debatten? Hur många är det med afrikanskt ursprung i kongressen? Vad är skallmåtten? Sådana
undersökningar ägnade vi oss åt på 40-talet, konstaterade han.
Therese Jonsson, Skåne, hade en kommentar till sista kommentaren på sidan 4. Hon trodde inte på att
en hel grupp av män utestänger en hel grupp av tjejer, men sa att om vi förutsätter att det är så betyder
inte det att vi måste ge igen med samma mynt. Hon menade att utestängning leder till utestängning.
Att säga att tjejer ska stärka tjejer tyder på att män inte vill stärka tjejerna. Hon undrade varför inte alla
kan stärka de individer som behövs. Män är inte fiender, vi är en grupp, vi kan peppa de individer som
behöver peppas.
Mats Heden, Stockholm, kommenterade en kommentar apropå att 2 av 19 motioner är skrivna av
tjejer. Han konstaterade att 6 motioner är skrivna av tjejer, att det är dumt att betrakta föreningar och
distrikt som könsbundna. Han undrade också vad som grejen med allt våldsivrande i UNF. Sist han
hörde något om feministiskt självförsvar i UNF:s regi var det av fly förbannade tjejer som hade lärt sig
att man ska dra ner byxan, vrida om och dra.
Jimmie Norberg, Göteborg, förklarade att med könskvotering eftersträvas 50/50 menas att man ska
eftersträva det. Det kanske blir 6 killar och 5 tjejer eller vice versa, men man ska ändå eftersträva
50/50.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, tänkte bara säga att förbundsstyrelsen stod väldigt fast vid sina
åsikter. De trodde och tyckte inte att det är kongressens uppgift att bestämma för alla arrangemang
framöver hur genusfrågan ska skötas. Hon trodde att folk kommer att styra upp det hur bra som helst
ändå. Angående kvotering i styrelser så menade hon att svaret är att eftersträvar gör vi allihop här hela
tiden.
Emma Svensson, Stockholm, trodde att Jimmies förslag var bra. Hon ville visserligen vara människa,
inte kvinna eller man, någon gång i framtiden, men trodde att separerande i början kan vara ett sätt att
nå dit. Även om hon tror att uppdelningen av könen kan vara en svår sak trodde hon det är värt att
testa. Hon menade att jämställdhet är viktigt för vår demokrati och yrkade bifall till Jimmies förslag.
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Martin Winnfors, Örebro, kommenterade det Mårten Malm sa om vilken funktion separatismen fyller.
Han menade att Mårten tyckte att konflikten är ett problem för att lösa jämställdheten och hade tagit
som exempel färgade människors rätt. Martin tyckte att det var konstigt att inte koppla ihop med
Svarta pantrarna i USA som byggde på konflikt och konstaterade att kvinnorna inte fick rösträtt
genom att vara snälla och gå i raka led, utan genom attentat och mycket våldsamma protester. Han
menade att Mårtens och hans historia kanske skiljer sig en hel del, då han själv ansåg att olika grupper
och konflikterna dem emellan drar samhället framåt. Han hade också en fråga till Therese där han
undrade om hon inte ser ett patriarkalt samhälle, och om hon gör det, varför har det inte jämnats ut
under den långa tid mänskligheten funnits till?
Niklas Christerson, Uppsala, ville säga att han tyckte det var kul att förbundsstyrelsen ändrat lite i sin
motivering. Han höll med om att kongressen inte behöver besluta specifika grejer på arrangemang. Att
inte se kön utan människor som individer tyckte han var jättebra och att dit ska vi sträva. Men när vi
väljer att göra det och killarna pratar mest, skriver mest motioner etc., är det för att de är bättre och
duktigare och smartare än tjejerna, eller beror det på något annat? Han menade att kön spelar roll, det
hjälper inte att säga att ”vi pratar inte om det så finns inte problemet”. Jämställdhet tycket han var en
demokratifråga. En majoritet av UNF:s medlemmar är tjejer, alltså är det ingen minoritetsfråga.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, hade en kommentar till Mats. Hon hade varit på feministiskt
självförsvarskurs i UNF:s regi och där fått lära sig hur man försvarar sig, oavsett om det är en man
eller kvinna som attackerar. Hon tyckte att det var en bra grej men att man kan fråga sig om det är
något UNF ska uppmuntra. Hon tyckte också att alla ska kunna få försvara sig oavsett om man är man
eller kvinna och att vi ska peppa alla att prata på kongresser. Hon menade att likaväl som det finns
blyga tjejer finns det blyga killar som behöver pepp för att våga komma upp i talarstolen och föreslog
att vi ska peppa alla som behöver det, oavsett om det är tjejer eller killar. Hon föreslog kongressen
besluta
att

göra tre peppkurser, en för tjejer, en för killar och en för alla.

Anna Henriksson, Västerbotten, hade varit på en tjejpeppkurs inför kongressen. Hon tyckte att det var
svinbra och trodde att vi kan peppa varandra killar och tjejer var för sig, där vi pratar i könsgrupper om
könsmaktsaker etc. Hon menade att det blir en helt annan sak om det kommer en kille in i ett rum med
bara tjejer. Hon konstaterade också att både under dagen och tidigare under årets kongress har många
fler killar än tjejer pratat och hon trodde att det beror på någonting. Hon yrkade bifall på första attsatsen.
Anna Öhrman, Örebro, började med att rätta sig själv. De vill inte bifalla den första att-satsen utan
deras egen. Det var inte så stor skillnad, men de ville ha peppande kurser för båda könen och inte
självförsvar för den ena och diskussioner för den andra. Hon sa att vi tyvärr inte bara är individer utan
att vi blir fostrade in i roller av samhället, och att det inte går att komma ifrån dem i vissa grupper bara
för att i en grupp är alla killar feminister. Att ha separatistiskt är ett sätt att komma ifrån hierarkierna.
Hon menade också att vi inte ska separera för alltid utan att det är ett medel för att komma till en mer
jämställd organisation.
Louise Pedersen, Norrbotten, tyckte att vad gäller förbundsstyrelseledamöter ska man inte gå efter kön
utan kompetens, då hon anser att det är mycket mer jämställt.
Sten Strandberg, historieutskottet, berättade som sakupplysning i frågan angående könskvotering att i
de två senaste förbundsstyrelserna hade det suttit fler tjejer än killar och under de tre senaste
kongresserna har fler ombud varit tjejer än killar. Att det fortfarande finns problem med att fler killar
står i talarstolen tyder på att det inte är könskvotering som är problemet utan något annat.
§ 113
ORDNINGSFRÅGA
Streck i debatten begärdes.
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Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 114

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig för fika klockan 15.03.
§ 115

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 15.33.
§ 116

INFORMATION
Linnéa Forsberg, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, berättade om att de bland annat jobbar
med att sprida kunskap om alkohol som utvecklingshinder. Hon pratade om en present som alla fått
under fikat, en DVD-skiva som heter Världens baksmälla, och att det också finns också en bok som
delades ut på förra kongressen och ett studiematerial till den. Hon lobbade för att folk skulle komma
och hälsa på på kontoret på Wendelsberg imorgon, där man kan chatta med folk från Adic Sri Lanka.
Hon tyckte att fler borde vara Vän med världen och berättade att det finns en massa folk som är
kunniga om det internationella arbetet.
§ 117
INFORMATION
Lage Rahm, presidiet, informerade om att vi kommer att behöva använda reservtiden så att vi kan åka
till Wendelsberg imorgon.
§ 118
FLER NOMINERINGAR TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Lage Rahm, presidiet, berättade att det hade kommit in två ytterligare nomineringar till
förbundsstyrelsen. Den ena var Jennifer Oskarsson och den andra var Oskar Jalkevik som ledamot om
han inte blir vald till utbildningsledare.
§ 119
ORDNINGSFRÅGA
Lage Rahm, presidiet, informerade om att det hade inkommit en ordningsfråga om att det borde finnas
frukt, saft och godis i förhandlingslokalen. Salam Kaskas, fikageneral, hälsade att det kommer att
finnas under nattplenat.
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§ 120
FORTSATTA DISKUSSIONER OM MOTION 7 JÄMSTÄLLD ORGANISATION
Johannes Nyqvist, Södermanland, undrade vad det är som gör att olika människor lägger fram olika
förslag. Han tror inte det har med kön att göra, utan med vilja. Vi är här för att vi vill och tror på
något. Det är därför vi skriver motioner och kommer med inlägg. Vår vision är en demokratisk och
solidarisk värld fri från droger, spelar ingen roll om det är en tjej eller kille som bär fram den.
Therese Jonsson, Skåne, hade en replik till Martin Winnfors. Hon antog att han menade att om killar
som grupp hade stöttat tjejer som grupp hade vi haft ett jämställt samhälle idag och har killar som
grupp inte stöttat tjejer genom tiderna. Kanske inte, men det betyder inte att de inte kan stötta tjejer
som grupp. Hon har aldrig påstått att tjejer ska gå i snälla led, men att vi ska kämpa tillsammans.
Ellinor Eriksson, presidiet, informerade kongressen om att när man satt streck i debatten är det kutym
att inte ställa frågor till någon som inte kan svara.
Mårten Malm, Kronoberg, tänkte börja med att bryta mot kutymen. Han förstod inte vad Martin
menade med sina personangrepp när han sa att Mårten inte har koll på historien och vad som har hänt.
Han sa att han inte har valt att födas till man utan blivit tvingad. Han vill inte ses som en man utan
som en människa och en individ och vill inte bli placerad i ett fack. Han trodde att alla känner så,
svarta, vita, muslimer eller kristna, män, kvinnor eller människor.
Rasmus Åkesson, Skaraborg, byggde vidare på det Martin Winnfors sa om den svarta
motståndsrörelsen och hur kvinnor fick rösträtt. Han tyckte att det är viktigt att kämpa och tyckte inte
att kongressen skulle fatta beslut om kvoteringar etc. Det bästa vore om kvinnor gick ihop i en grupp
och spöade ner några män så får vi se vad som händer. Han tyckte att diskussion är bra i grupp och då
bäst i en grupp som är blandad både kvinnor och män. Han tyckte att det skulle bli tråkigt att bara vara
män i en grupp. Sen uppmanade han kongressen att säga den kille i förhandlingarna som INTE är för
jämställdhet.
Mats Heden, Stockholm, fortsatte trenden med att bryta mot kutymen. Han hade en fråga till Anna
Henriksson: hur förändras stämningen i ett rum beroende på om man har en penis eller en vagina? Han
tyckte inte att det kan förklaras så, utan trodde att det handlar om sociala roller. Alla är inte en viss roll
bara för att de är födda med en viss sak mellan benen.
Eric Tegnander, Skåne, följde kutymen. Han ville förtydliga att UNF Skånes förslag gick ut på att de
visst vill diskutera jämställdhet, dock inte könsseparatistiskt. Dessutom tyckte han att det var ytterst
beklagligt absolut inte okej med förslaget om att utesluta motionären ur UNF. Han tyckte annars att
det är bra med sådana här motioner.
Anna Maria Mårtensson, Stockholm, ville bara förtydliga att i första att-satsen, så som hon förstår den,
så handlar den bara om kongressens ombudsskola. Hon tyckte att UNF ska testa att köra separatistiska
samlingar. Våga testa!
Torunn Folkesson, Halland, hade tre tjejer bakom sig. De hade skrivit ett anförande. De trodde inte att
det fanns många killar i förhandlingssalen som medvetet förtrycker tjejer. De trodde inte att det skedde
på individnivå och känner sig inte särskilt förtryckta, särskilt inte just nu. De menar att samhället är
patriarkalt, det finns ett förtryck av tjejer som man omedvetet fostras in i, alltså kollektivt. Poängen
med att dela upp könen på ombudsskolan är att även om killarna vill vara med och peppa tjejerna så
kommer ett omedvetet förtryck att ske. De ville inte trycka ner killarna, snarare lyfta tjejerna och
yrkade därför bifall på UNF Örebros förslag om könsseparatistiska ombudssamlingar.
Maria Josefsson, Göteborg, ville bara påpeka att vår gemensamma vision är en solidarisk och
demokratisk värld och att jämställdhet är en del av den visionen och konstaterade att resultatet i
verksamhetsberättelsen är pinsamt. Hon tror inte på könskvotering, men någonstans måste vi börja för
att få en lösning på problemet. Hon tyckte inte att kongressen måste anta motionen, det viktigaste är
att kongressen börjat fundera på jämställdhet och vad vi kan göra för att förbättra oss.
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Jimmie Norberg, Göteborg, ville tacka för en grymt bra diskussion. Han kände sig lite hedrad i smyg
för att hela kongressen blivit försenad på grund av hans motion.
Oskar Augustsson, Gävleborg, ville lyfta en ordningsfråga, att sex tjejer i rad hade talat i talarstolen,
eftersom tre tjejer hade stått bakom Torunn Folkesson när hon talade.
Lage Rahm, presidiet, konstaterade att Oskar Augustsson inte hade rätt att ta upp frågan och det tyckte
han var lite ironiskt.
Kongressen beslutade
att

avslå Örebro och Hallands förslag om att erbjuda två separata peppande
ombudsförsamlingar,

att

stryka ordet ”könsseparatistisk” i sista meningen i första att-satsen, samt

att

avslå Jimmie Norbergs förslag om att göra en fristående tjejhelg innan kongressen
§ 121

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 77 närvarande ombud.
§ 122

FORTSATTA BESLUT OM MOTION 7 JÄMSTÄLLD ORGANISATION
Kongressen beslutade
att

med röstsiffrorna 43 mot 33 bifalla den första att-satsen med gjord ändring,

att

avslå den andra att-satsen,

att

avslå den tredje att-satsen

att

avslå den fjärde att-satsen, samt

att

avslå Lovisa Bengtssons förslag om att göra tre peppkurser, samt

att

avslå Jimmie Norbergs förslag om att arrangera en killhelg för att stärka blyga killar som inte
vågar ta för sig.
§ 123

ORDNINGSFRÅGA
Mats Heden, Stockholm, frågade om torg E kommer efter omröstningen. Ellinor Eriksson, presidiet,
informerade om att kongressen skulle försöka hålla schemat så gott det gick, men som sagt också
använda reservtiden under kvällen.
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§ 124
ORDNINGSFRÅGA
Ett förslag inom om att återuppta förhandlingarna klockan 18.30 i stället för 19.30. Kongressen
beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan18.30.
§ 125

BESLUT OM ÅRSREDOVISNING FÖR UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND FÖR
2007 OCH 2008
Lage Rahm, presidiet, informerade kongressen om att det tidigare under förhandlingarna missats att
fastställa resultat och balansräkning. Kongressen beslutade
att

fastställa resultatet för 2007 till +2 255 786 kr, och balansräkningen per 2007-12-31 till
23 571 453 kr, samt

att

fastställa resultatet för 2008 till +3 332 191 kr, och balansräkningen per 2008-12-31 till
26 794 205 kr.
§ 126

ORDNINGSFRÅGA
Ellinor Eriksson, presidiet, hade mer information om fikat. Gottis kommer till kvällen men det kunde
bli svårt att fixa saft. Däremot skulle det finnas vatten, som de skulle försöka få närmare
förhandlingssalen. Ville man absolut ha saft kunde man kanske gå på affären och köpa och blanda
själv i sin mugg.
§ 127
BESLUT OM MOTION 8 FÖRÄNDRING AV UNF-LOGGAN
Anna Thor och Alva Persson, Uppsala, ville ha kvar UNF-loggan och för att fler ska känna igen den
hade de kommit på ett bra förslag, tyckte de. Som de förstått motionen vill motionärerna byta ut
loggan för att för få människor känner igen den. De hade gjort en kombination mellan motion 8 och
motion nummer 12 som Dalarna skrivit. De tyckte att UNF ska visa att vi inte tycker om sprit- och
vinsoffor i TV och vår UNF-logga, så att fler känner igen den. De sa att budgetöverskottet förra året
blev 3 miljoner kronor, kanske kan man använda lite av det för att göra reklamfilm. De menade att det
är typ gratis att göra reklamfilm, det enda som kostar är kassettband och sändningskostnad. De
föreslog kongressen besluta
att

göra en reklamfilm som sänds i t.ex. TV4 och att den filmen ska innehålla en tydlig
bild av att vi inte tycker om alkoholförtäring i TV och så syns UNF-loggan.

Anna Maria Mårtensson, Stockholm, tyckte nog inte att loggan ska bort längre. Hon yrkade bifall på
första förslaget. Hon tyckte som Alva och Anna när det gällde marknadsföring.
Mats Heden, Stockholm, var inte enig med resten av Stockholms distrikt. Han yrkade på att UNF ska
återgå till den gamla blå globen vi hade för några år sedan som var mycket mer igenkänd och svårare
att förväxla. Han föreslog kongressen besluta
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att

byta ut UNF-loggan mot den tidigare nyttjade IOGT-NTO-globen med texten
UNF.

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, som hade ägnat lite drygt en timme på IOGT-NTO:s förhandlingar
där inläggen är i snitt 10 minuter långa, skulle försöka hålla sig lite kortare än så. Han var enig i att vi
ska synas och höras mer. Han var lite skeptisk till reklamgrejer för 3 miljoner kronor, han tror man kan
göra mer för pengarna än så. Han yrkade också avslag på Mats förslag.
Oskar Augustsson, Gävleborg, undrade om någon hade en bild på den gamla loggan och kunde visa
upp den.
Malin Magnussen, Älvsborg, ville bara säga att hon tycker att loggan är väldigt bra som den är nu.
Hon menade att om det är något problem med hur den ser ut borde vi istället se till så att den syns mer
i media och så. Hon tyckte att det skulle vara dumt att byta logga igen.
§ 128
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga om streck i debatten hade inkommit och beslut fattades utan debatt.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 129

FORTSATTA DISKUSSIONER OM MOTION 8 FÖRÄNDRING AV UNF-LOGGAN
Mats Heden, Stockholm, frågade förbundsstyrelsen vad de hade för motivering till att avslå hans
yrkande. Han visade också upp den gamla loggan och hur man fiffigt kan vända den så att det blir
Junis (som på den tiden hette JUN) gamla logga. Han tyckte att den fortfarande är väldigt snygg och sa
att många känner igen den.
Martin Knutsson, Uppsala, sa att TV-reklam kan man nog göra rätt billigt, det som kostar är
reklamtiden och den behöver nog inte kosta alla 3 miljoner. Han påpekade att det står i förslaget att
man ”skulle kunna” använda pengarna. Han gillar att gå på bio, där finns det tre-fyra kommuner och
andra som säger att alkohol är dåligt, så varför ska vi inte hoppa på tåget i den frågan?
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, tänkte egentligen mest svara på Mats fråga. De tycker inte att den
gamla loggan ligger i tiden och att den nya är snyggare. Han menade att det är otydligt och ineffektivt
att ha en logga, byta bort den i åtta år och sedan komma tillbaka till den. Det är onödig
marknadsföring, tid och kraft.
Lisa Lindberg, Stockholm, tyckte att det var ett bra förslag med reklam. Hon menade att vi måste göra
mer än det vanliga, att bara synas på gator och torg. Det kan vara annonser i tidningar, kollektivtrafik
etc., det behöver inte vara i TV, men ska synas för folk utanför rörelsen.
Anna Thor, Uppsala, tyckte att vi inte behöver synas i TV, hon tänkte bara att man kan kombinera de
två motionerna. Bara vi syns är det en grym fördel. Hon tyckte också att den gamla loggan är mycket
mer lik Unicef-loggan än den nuvarande. Behåll loggjäveln och gör reklam, sammanfattade hon.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen,

att

behålla loggan men satsa på marknadsföring och öka igenkänningsfaktorn på den i stället,
samt
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att

avslå förslag 3 i torgprotokollet om att göra TV-reklam för t.ex. de 3 miljoner som blev över
från förra året.
§ 130

BESLUT OM MOTION 9 ANGÅENDE ATT HA ETT ENHÄLLIGT NAMN ÖVER
VÄRLDEN
Louise Pedersen, Norrbotten, tyckte att motionen hade lite med den förra motionen att göra, att om vi
byter namn (eller logga) kommer det att ta ganska lång tid att marknadsföra namnet/loggan.
Johannes Nyqvist, Södermanland, sa att nu har vi precis röstat emot att byta logga, så om vi byter
namn måste loggan bytas och därmed är diskussionen onödig.
Kongressen beslutade
att

avslå motion 9.
§ 131

BESLUT OM MOTION 10 UTBILDNING
Kongressen beslutade
att

bifalla motionen.
§ 132

BESLUT OM MOTION 11 OM MOBILISERING INFÖR KÖPENHAMNSMÖTET 2009
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
§ 133

BESLUT OM MOTION 12 ANG REKLAM FÖR VIN OCH SPRIT I
MATLAGNINGSPROGRAM, MORGONSOFFOR MM
Anna Thor, Uppsala, tyckte att vi borde visa att vi inte tycker om det. Hon tyckte att UNF på något
sätt måste säga ifrån, att det inte är okej att ni dricker alkohol i TV. UNF måste visa på något sätt att
det är skit. Det spelar ingen roll hur, demonstrera, bomba TV4, skicka toalettrullar… säg NEJ.
Mårten Malm, Kronoberg, ansåg motionen besvarad efter att ha gått igenom vad den är och kollat med
förbundsstyrelsen och blablabla.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, tyckte att det är strålande att UNF säger att vi ska jobba ihop med
IOGT-NTO-rörelsen och att vi ska rikta in oss på något som det här. HUR arbetet ska utföras är det
bättre att en liten grupp som får specialisera sig på frågan får utreda och besluta. Hon yrkade på bifall
till första att-satsen och tyckte att andra att-satsen är upp till gruppen.
Johanna Brodin, Älvsborg, ville påpeka att det inte bara är TV-världen, radio etc., utan att det även
behövs ett upprop i sällskapsspelvärlden. I en leksaksaffär fanns ett spel som heter Prova vin-spelet,
som stod mitt bland rosa dockor och spel som inriktar sig mot barn under 10 år. Hon föreslog
kongressen besluta
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att

vi utökar första att-satsen till ett upprop mot alkoholpropaganda i TV, radio och
spelvärlden, speciellt sällskapsspel.

Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, förklarade att det i debatten är två olika diskussioner som är lätta
att blanda ihop. Han sa att förbundsstyrelsen inte tycker att kongressen ska detaljstyra. Den andra
frågan är vilka frågor UNF ska samarbeta med resten av förbunden om. Han tyckte inte att det skulle
diskuteras under kongressförhandlingarna eftersom att det i den frågan finns väldigt mycket att väga
mot varandra.
Kongressen beslutade
att

med röstsiffrorna 46 mot 31 anse motionen besvarad, samt

att

vi på något sätt visar att vi inte tycker att det är okej att dricka alkohol i TV. Kan vara i
samarbete med resten av rörelsen. :)
§ 134

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna för middag klockan 16.58.
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Torsdagen den 9 juli 2009

FEMTE SESSIONEN
Ordf: Lage Rahm
Ellinor Eriksson
Sekr: Josef Söreke
Ida K M Karlsson
§ 135

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna kl 18.34.
§ 136

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 OM
UTBILDNINGSSYSTEM
Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen, jämförde detta förslag angående utbildningssystem med vad
som gällt tidigare. Hon höll en kort sammanfattning, kollade då och då om ombuden hängde med och
föreslog kongressen besluta
att

fastställa förslaget till utbildningssystem.

Framtidsutskottet, uteblev ur talarstolen men har sedan innan föreslagit kongressen besluta
att

bifalla förslaget
§ 137

FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 OM ÄNDRINGAR I
STADGARNA
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, gjorde först smygreklam för den kommande
förbundsstyrelseshowen och gick sedan vidare till vad han egentligen skulle prata om. Han påpekade
att denna fråga togs upp på förra kongressen. Förslaget är uppe för behandling igen, med anledning av
att NSF, vårt scoutförbund, beslutat lite annorlunda än de andra förbunden. Alla måste vara överens
för att förslaget ska gå igenom. Den snart avgående förbundsordföranden föreslog kongressen besluta
att

ändra § 2:9 Riksstyrelse till att lyda:
Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika
förbund. IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser samt
NSF:s förbundsstyrelse väljer bland respektive förbundsstyrelses ledamöter två
ledamöter i riksstyrelsen. Övriga förbundsstyrelseledamöter är ersättare i
riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning som respektive förbundsstyrelse beslutar.
Riksstyrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Riksstyrelsen är
beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal vid en omröstning vinner den uppfattning som ordförande biträder. Riksstyrelsen kan utse
utskott inom sig.

att

ändra § 2:10 Riksstyrelsens uppgift till att lyda:
Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTOrörelsens resurser.
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Riksstyrelsen behandlar de frågor som förbunden eller vissa av dem väljer att lämna över till
riksstyrelsen. Beslut fatta efter omröstning bland ledamöterna från de förbund som
har valt att lämna över respektive fråga till riksstyrelsen.
Om IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser har fattat
olika beslut i en fråga där riksstyrelsen har lagt förslag, kan riksstyrelsen begära
omröstning på dessa kongresser i frågan. Om ett förslag då antas av två kongresser
vinner detta. Annars vinner det förslag som i genomsnitt fått den största andelen av
rösterna på de tre kongresserna.
att

ändra § 3:9 Distriktsråd till att lyda:
Distriktsrådet har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika
distrikt. Distriktsårsmötet i vart och ett av dessa distrikt väljer bland
distriktsstyrelsens ledamöter två ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet.
Övriga distriktsstyrelseledamöter är ersättare i distriktsrådet och tjänstgör i den
ordning som respektive distriktsstyrelse beslutar.
Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Distriktsrådet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal vid en omröstning vinner den uppfattning som ordförande
biträder.

att

ändra § 3:10 Distriktsrådets uppgift till att lyda:
Distriktsrådet ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTOrörelsens resurser på distriktsplanet.
Distriktsrådet behandlar de frågor som distrikten eller vissa av dem väljer att lämna
över till distriktsrådet. Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de
distrikt som har valt att lämna över respektive fråga till distriktsrådet.
Om IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s distriktsårsmöten har
fattat olika beslut i en fråga där distriktsrådet har lagt förslag, kan distriktsrådet
begära omröstning på dessa årsmöten i frågan. Om ett förslag då antas av två
distriktsårsmöten vinner detta. Annars vinner det förslag som i genomsnitt fått den
största andelen av rösterna på de tre distriktsårsmötena.

Vidare föreslog förbundsstyrelsen kongressen besluta
att

ändra § 4:11 Fastighetsförvaltning enligt förslag till ny lydelse i IOGT-NTO:s,
UNF:s och IOGT-NTO:s Juniorförbund stadgar samt

att

föreslå att motsvarande paragraf införs i NSF:s stadgar.

Viktoria Holman och Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, berättade om en ny version av
yttrandet, som delats ut på lösblad. De gjorde vissa korrektioner från talarstolen. Sedan påpekade de
att deras förslag inte innehöll någon skillnad i sak. Riksstyrelsens förslag hade blott en del missar och
redigeringsfel som program- och stadgeutskottet hade korrigerat. De föreslog kongressen besluta
att

under rubriken Medicinska skador ändra ”infektioner” till ”försämrat
immunförsvar” då cannabis i sig inte ger infektioner, utan endast gör personen mer
mottaglig för dessa,

att

under rubriken Ta alkoholpolitisk hänsyn vid… ändra de två första meningarna till
”Ansökningar om serveringstillstånd ska inte bara prövas utifrån den personliga
lämpligheten hos den som vill ha tillstånd att servera alkohol, utan också utifrån ett
allmänt alkoholpolitiskt övervägande.” eftersom det blir grammatiskt snyggare och
tydligare,
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att

under rubriken Stöd barn i missbruksmiljö ändra första ordet till ”Skolan” eftersom
vi då syftar på skolan som samhällelig företeelse,

att

under rubriken All verksamhet i skolans regi ska… ändra ”ska man konsekvent
avstå från att servera alkohol” till ”ska alkohol inte förekomma” för att tydliggöra
ett konsekvent alkoholförbud på skolaktiviteter,

att

under rubriken Förbättra ANT-undervisningen i skolan som nästsista mening lägga
till ”Undervisningen ska även omfatta de sociala, politiska och ekonomiska skador
som följer av drogkonsumtion.” eftersom vi tycker att dagens skola ofta fokuserar
på de medicinska skadorna och detta bör ifrågasättas av UNF,

att

under rubriken Inför en lägsta nivå för en gemensam solidarisk drogpolitik byta ut
tredje meningen mot ”Kvoten för införsel av alkohol ska vara låg och
promillegränserna inom trafik likaså” eftersom den nuvarande meningen är
märklig,

att

under rubriken Mer pengar till drogförebyggande biståndsprojekt lägga till ordet
”hänsynslösa” efter ”Alkoholindustrins” i andra stycket, eftersom det står så i det
gällande drogpolitiska programmet och vi inte anser att den blivit mindre
hänsynslös!,

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program med ovanstående
ändringar.
§ 138

FÖREDRAGNING AV MOTION 15 MOTION OM ÖKAT INFLYTANDE
Mats Heden, motionär, tog tillbaka att-sats nummer två, samt förtydligade första att-satsen och bad
ombuden att uppmärksamma denna på kommande mötestorg. Han gillade att förbundsstyrelsen och
program- och stadgeutskottet hade samma åsikter som honom, lämnade ordet vidare och föreslog
kongressen besluta
att

stadgarna ändras så att ombuden till ACTIVE -kongressen väljes på UNF:s sådana,

att

stadgarna omedelbart justeras så,

att

kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista, då själva antalet
ombud ej är beslutat förrän efter UNF:s kongress.

Linda Engström, förbundsstyrelsen, berömde Mats för en bra motion och föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och stadgeutskottet ansåg sitt förslag föredraget och föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
§ 139

FÖREDRAGNING AV MOTION 16 MOTION OM DIREKTDEMOKRATI
Mats Heden, motionär, sade att han är för mycket i talarstolen. Enligt hans föredragande handlade
motionen om att ge större inflytande till gräsrötterna. Han uttryckte sedan med en suck att han inte
orkade plädera mer och föreslog snabbt kongressen besluta
att

från och med kongressen 2011, ge varje enskild medlem, ej endast närvarorätt &
yttranderätt, utan utöver det, rösträtt i alla frågor,
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att

i och med ovanstående förslagna beslut, justera stadgarna för att avlägsna det
nuvarande ombudssystemet för beslut på kongressen,

att

ovanstående föreslagna förändring och dess innebörd meddelas till varje enskild
medlem, exempelvis genom motdrag, samt

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att tills nästa kongress föra frågan vidare till våra
systerförbund inom IOGT-NTO.

att

varje distrikt skall representeras av 3 ombud.

Rasmus Åkesson, motionär, förklarade att det skett ett missförstånd mellan honom och Mats, och drog
tillbaka sitt tillägg till motionen,
att

FS skall, vid de tillfällen då enskilda distrikt ej avser närvara, arbeta för att dessa
distrikt blir representerade.

Linda Engström, förbundsstyrelsen, tyckte att direktdemokrati är en bra men krånglig idé.
Representativ demokrati är grymt, sade hon och föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och stadgeutskottet ansåg förslaget föredraget, och föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 140

FÖREDRAGNING AV MOTION 17 MOTION OM ETT BÄTTRE SYSTEM FÖR ATT
KOMMA TILL BESLUT I FLERVALSSITUATIONER
Mats Heden, motionär, ursäktade motionens snårighet med att motioner om metoder för
propositionsordning och röstning alltid är snåriga. Han sade att det lätt blir olika vinnare, beroende på
metod för röstning och berömde sedan sin föreslagna metod som effektiv och praktisk. Mats föreslog
kongressen besluta
att

UNF:s kongress i fortsättningen använder sig av Bordas metod för att hitta en
vinnare istället för binära kontrapropositionsvoteringar, och i så fall även besluta

att

använda Nansons metod ifall det uppstår ett oavgjort fall.

Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, underströk att praktiska svårigheter förekom i förslaget. Han
menade också att det är upp till varje kongress att bestämma sitt eget arbetssätt. Med tusen tack
föreslog han kongressen besluta
att

avslå motionen.

Mats Heden, program- och stadgeutskottet, tyckte motionen i sig var ”någorlunda vettig”. Olika
metoder borde utredas och testas. Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen vid framtagandet av förslag på arbetsordningar till framtida
kongresser utreder möjligheten att skapa en bättre beslutsprocess än
kontrapropositionsvotering i flervalssituationer.
§ 141

FÖREDRAGNING AV MOTION 18 STADGEÄNDRING
Jimmie Norberg, motionär, klev upp ur myshörnan/karantän för att föredra sin motion och sade att han
ansåg sin motion föredragen. Jimmie föreslog kongressen besluta
52
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

att

i våra stadgar ändra följande text.
Kapitel 3
§3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
Sista meningen.
”Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”Ett distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna,
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och minst två föreningar är
representerade med ombud på mötet.”
Samt ändring av
§3:3 Extra distriktsårsmöte
”Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna, minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och minst två
föreningar är representerade med ombud på mötet.”

Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, förklarade förbundsstyrelsens ändringsförslag och föreslog
kongressen besluta
att

i stadgarna ändra §3:2 och §3:3 till nedanstående förslag.
Kapitel 3
§3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
Sista meningen.
”…Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”…Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna, och
minst hälften, dock inte färre än tre, av de anmälda ombuden är närvarande.”
Samt ändring av
§3:3 Extra distriktsårsmöte
”…Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”…Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna och minst hälften, dock inte färre än tre, av de anmälda ombuden är
närvarande.”
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Hela program- och stadgeutskottet gick upp i talarstolen och uttryckte sin vilja att också ändra
stadgarna, men efter sitt eget förslag. De hänvisade till kongresshandlingarna och föreslog kongressen
besluta
att

avslå motionen,

att

i våra stadgar ändra paragraf 3:2 sista meningen till:
”Ett distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna,
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och i distrikt med två
föreningar eller fler, minst två föreningar är representerade med ombud på mötet”
Och ändra paragraf 3:3 sista meningen till:
”Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna, minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och i distrikt med
två föreningar eller fler, minst två föreningar är representerade med ombud på
mötet”.
§ 142

AJOURNERING
Kongressen beslutade kl 18.50
att

ajournera förhandlingarna till klockan 19.30.
§ 143

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 19.31.
§ 144

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN FÖR 2010
OCH 2011
Förslag till arbetsplan för Ungdomens Nykterhetsförbund för 2010 och 2011
UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. För att nå visionen krävs det att
UNF:s arbetsplan och vision hör ihop. Steget mellan arbetsplanen och visionen är idag väldigt långt
och därför har förbundsstyrelsen tagit fram några mellansteg för att förtydliga kopplingen mellan
arbetsplan och vision. Dessa steg är konkretisering, delmål och sedan arbetsplansmål. Tanken är att
respektive arbetsplansmål ska leda till ovanstående delmål, att delmålen ska leda till ovanstående
konkretisering och att konkretiseringarna når till visionen. Detta förklaras mer på nästa sida.
Förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan är en tydlig prioritering av vad vi vill satsa på de närmsta två
åren. Vi har försökt skapa en arbetsplan där vi känner att varje mål har en funktion och leder till
visionen. Mål som funnits med i tidigare arbetsplaner har vi inte tagit med ifall vi inte tyckt att de
leder till visionen. Detta gäller även andra idéer som vi haft. Vi har valt att inte ta med specifika
aktiviteter, alltså hur vi ska göra saker, då vi tycker att detta begränsar nästa styrelses arbete. Vi har
verkligen försökt jobba för att allt som står i förslaget till arbetsplan vi nu lägger handlar om vad vi
ska göra för att nå vår vision om en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Förslaget vi
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lägger berör alla nivåer i UNF; både föreningar, distrikt och förbundet. Tillsammans ska vi uppfylla
målen som leder till visionen!
Linda Engström, förbundsstyrelsen, vädjade för att nya förslag skulle skrivas i samma tempus som
förbundsstyrelsen använt till sina. Hon uppmanade också ombuden till att under kommande debatt visa
vad de prioriterar bland rörelsens olika aktiviteter. En önskan från förbundsstyrelsen var att
kongressen beslutar vad som ska göras och kommande förbundsstyrelsen hur de ska göras. Detta för
att minska detaljstyrning och för att korta ner debatten. Linda föreslog kongressen besluta
att

anta inledningen av arbetsplan för 2010-2011.

Kongressen beslutade
att

anta inledningen av arbetsplan för 2010-2011.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

UNF ska vara en demokratisk och solidarisk organisation av unga för unga,
D1 Alla UNF:s medlemmar vet vad UNF menar med en demokratisk och
solidarisk organisation,
Alla aktiva medlemmar genomför en UNF:aren-kurs inom ett år efter att de blivit
medlemmar,
UNF genomför ett internationellt samarbetsprojekt,
UNF har metod- och idéutbyte med liknande organisationer runt om i världen åt
båda håll,
Hälften av alla UNF-föreningar ska varje år göra en insamling till Världens Barn,
Samla in 50 000 kr till det Internationella Institutets arbete genom aktiviteter på
lokal, regional och nationell nivå utöver den insamling som görs till Världens Barn.

Från torget hade kongressen föreslagits besluta
att

D1:4 Jag finner att alla föreningar som är aktiva skall samla in pengar eller
åtminstone 80 %, 50 % är ett väldigt lågt krav,
D1 UNF ska bara köpa tjänster och varor från företag med kollektivavtal,

Kongressen beslutade
att

bifalla punkt D1:1,
Alla aktiva medlemmar genomför en UNF:aren-kurs inom ett år efter att de blivit
medlemmar,

att

bifalla punkt D1:2,
UNF genomför ett internationellt samarbetsprojekt,

att

bifalla punkt D1:3
UNF har metod- och ide utbyte med liknande organisationer runt om i världen åt båda håll,

att

bifalla punkt D1:4
Hälften av alla UNF-föreningar ska varje år göra en insamling till Världens Barn,

att

bifalla punkt D1: 5
Samla in 50 000kr till det Internationella Institutets arbete genom aktiviteter på lokal,
regional och nationell nivå utöver den insamling som görs till Världens Barn,

att

avslå torgförslag 1 och 2.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

D2 40 % av UNF:s medlemmar deltar aktivt i den demokratiska processen,
UNF arbetar med kreativa mötesformer,
UNF arbetar för att skapa en aktiv diskussion om hur man förhåller sig mot
varandra i den demokratiska processen,
UNF främjar den interna debatten,
UNF tillgodoser den kompetens och stöttning som krävs för att distriktsstyrelserna
ska kunna genomföra sina uppdrag,

Från torget hade kongressen föreslagits besluta
att

under D2 lägga till en arbetsplansruta: UNF arbetar aktivt för att bli en mer
jämställd organisation.

Emma Svensson, Stockholm, pläderade för sitt förslag lagt under mötestorget. Hon menade att det inte
gått att hitta en punkt angående jämställdhet någon annanstans. Det är viktigt att det finns med och
syns så vi kommer ihåg att det är en del av det vi vill arbeta med, menade hon och föreslog kongressen
bifalla hennes förslag.
Therese Jonsson, Skåne, tyckte att förslaget inkommet på torget var bra, men undrade om det är
relevant.
Rebecca Jansson, Örebro, förklarade att hon tyckte att tilläggsförslaget hörde hemma just här.
Mårten Malm, Kronoberg, tyckte att det är jätteviktigt med jämställdhet, men att punkten skulle
finnas med i arbetsplanen på någon annan plats.
Martin Knutsson, Uppsala, menade att istället för att göra ett tillägg skapa en ny punkt av detta förslag.
Anja Karinsdotter, medlem, påpekade att det finns härskartekniker som försvårar jämställdheten i
UNF. Hon berättade om förra kongressens jämställdhetsmätning som hade visat att det i
ombudsförsamlingen funnits 2/3 tjejer, men att bara 1/3 av talartiden använts av tjejer.
Anna Ekström, Skåne, föreslog kongressen besluta
att

under D1 lägga till en arbetsplansruta: UNF arbetar aktivt för att bli en mer
jämställd organisation.

Kongressen beslutade
att

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

att

bifalla punkt D2:1,
UNF arbetar med kreativa mötesformer,

att

bifalla D2:2,
UNF arbetar för att skapa en aktiv diskussion om hur man förhåller sig mot varandra i den
demokratiska processen,

att

bifalla D2:3,
UNF främjar den interna debatten,

att

bifalla D2:4,
UNF tillgodoser den kompetens och stöttning som krävs för att distriktsstyrelserna ska kunna
genomföra sina uppdrag,
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att

under D1 lägga till en arbetsplansruta: UNF arbetar aktivt för att bli en mer jämställd
organisation,

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

UNF ska vara känt av alla ungdomar och en nykter livsstil skall vara norm i
samhället,
D3: En tredjedel av alla ungdomar känner till vad UNF står för,
UNF arbetar med skolmetoder i minst 60 skolor,
UNF marknadsförs som organisation både lokalt, regionalt och nationellt minst 100
gånger,
UNF arbetar med utåtriktade arrangemang och event,
UNF samarbetar med andra organisationer som riktar sig till UNF:s målgrupp,
UNF genomför 1300 skolbesök varav minst 50 på universitet, folkhögskolor och
högskolor,

Från torget hade kongressen föreslagits besluta
att

D3:4 – Att lägga till ’samt inte bryter mot UNF:s värdegrund’.

Eric Tegnander, Skåne, pläderade för sitt tilläggsförslag.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, spekulerade omkring ordet värdegrunds betydelse. Alla har olika
syn på värdegrund. Hon samtyckte att det finns vissa organisationer vi inte borde jobba med, men
menade att vi kan lita på vårt sunda förnuft vid den bedömningen. Förbundsstyrelsen vill inte riskera
att låsa organisationen.
Mats Heden, Stockholm, ville ändra ordalydelsen i tilläggsförslaget och föreslog istället kongressen
besluta
att

lägga till ”samt inte bryter mot UNF:s grundsatser och program.”

Sabina Tammelin, Göteborg, tyckte att Linda Engströms förslag var jättebra.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, såg ett problem i Mats Hedens förslag och tyckte att även det
skulle riskera låsa föreningen.
Kongressen beslutade
att

bifalla punkt D3:1,
UNF arbetar med skolmetoder i minst 60 skolor,

att

bifalla punkt D3:2,
UNF marknadsförs som organisation både lokalt, regionalt och nationellt minst 100 gånger,

att

bifalla punkt D3:3
UNF arbetar med utåtriktade arrangemang och event,

att

bifalla punkt D3:4
UNF samarbetar med andra organisationer som riktar sig till UNF:s målgrupp,

att

bifalla punkt D3:5
UNF genomför 1300 skolbesök varav minst 50 på universitet, folkhögskolor och högskolor,

att

avslå tilläggsförslagen.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

D4: 4000 av alla ungdomsarrangemang som är öppna för allmänheten är nyktra,
UNF genomför minst 100 stycken arrangemang som är öppna för personer utan
medlemskap i rörelsen,
UNF Samarrangerar 60 stycken nyktra arrangemang,
UNF finns på platser där alkohol och ungdomar förekommer och är ett nyktert
föredöme,
UNF stödjer andra arrangörer att göra nyktra arrangemang,

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

D4 – Att: Omformulera till ’4000 av alla ungdomsarrangemang som är öppna för
allmänheten ska vara nyktra’,
D4 – ”UNF ska vara känt av alla ungdomar…” Idé: Ambitiösa ungdomar ska
kunna vända sig till organisationen och få stöd [ekonomiskt bidrag eller
materielltlån med kontrakt förstås] och därmed kunna arrangera egna event t.ex.
disco, fest, parkmusik m. dans etc. där även icke-nykterister ska få delta och
”släppa loss” i nyktert tillstånd. UNF och glädjen man kan uppnå i det nyktra
kommer bli mer och bättre känt bland dagens unga! Detta är en möjlighet som
många kan anse redan finns, men som i så fall måste göras mer allmänt känd som
en enkel sak att genomföra [genom t.ex. reklam-, nyhetsbrev, via e-mail etc.].Att:
[lägga till punkten D4:5] ”Möjlighet till att få stöd av UNF till eget arrangemang
skall vara allmänt känd.
D4:1 – Att: Öka till 400 arrangemang.
D4:2 – Att: Öka till 120 arrangemang.

Mattias Widegren, medlem, uppmuntrade ombuden att fråga honom ifall de uppfattade något i
förslaget från torget om att UNF ska vara känt av alla ungdomar som otydligt.
Martin Knutsson, Uppsala, gjorde just detta och bad Mattias specificera vad som menades med
allmänt känt. Allmänt känt inom rörelsen eller allmänt känt inom världen, undrade han.
Mattias Widegren, medlem, svarade Martin att det med ”allmänt känd” menades allmänt känt inom
Sverige.
Simon Brehmer, Jönköping, pläderade för tilläggsförslag D4:1. Han berättade att UNF Jönköping har
200 arrangemang per år som passade in i beskrivningen, och tyckte att antalet 100 i punkt 1 var ett för
lågt mål.
Mi Larsson, förbundsstyrelsen, förde vidare att Ida Karlsson, presidiet, tyckte Robert Damberg,
förbundsstyrelsen såg ut som en flygvärdinna när han delade ut frukt till de församlade. Sedan gick
hon över till det hon egentligen tänkte säga. Hon menade att rubriken ska vara i futurum. Hon tyckte
också, som svar på tilläggsförslag två att hon vill att UNF:s pengar ska gå till egna arrangemang.
David Svensson, Skåne, upprepade en fråga han satt upp på torget men där svaret uteblivit. Han
undrade vad som räknas som ett arrangemang och var gränsen går.
Niklas Christerson, Uppsala, påpekade att förslag D4:1 handlade om arrangemang öppna för
allmänheten och att 400 då blir ett väldigt högt mål. Föreningens prioritet ska vara dess egna
medlemmar.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, berättade att de med arrangemang menade ”en grej som händer”.

58
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

Kongressen beslutade
att

bifalla punkt D4:1,
UNF genomför minst 100 stycken arrangemang som är öppna för personer utan medlemskap
i rörelsen, med röstsiffrorna 47 mot 27,

att

bifalla punkt D4:2,
UNF Samarrangerar 60 stycken nyktra arrangemang, med siffrorna 39 mot 30,

att

bifalla punkt D4:3,
UNF finns på platser där alkohol och ungdomar förekommer och är ett nyktert föredöme,

att

bifalla punkt D4:4,
UNF stödjer andra arrangörer att göra nyktra arrangemang,

att

avslå tilläggsförslagen.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

UNF ska vara en viktig politisk aktör i drogfrågorna och en röst att räkna med i
samhället,
D5 UNF har 12000 medlemmar,
UNF samarbetar strategiskt och operativt med övriga IOGT-NTO-rörelsen kring
värvning,
Det är enkelt och går snabbt att bli medlem i UNF,
UNF utbildar minst 460 UNF:are i värvning,
UNF värvar med sina ideologiska frågor och mot olika samhällsgrupper för att
eftersträva mångfald,
UNF värvar 2 000 junisar,
De som värvas erbjuds verksamhet.

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

D5:1: Om vi ska samarbeta med övriga IOGT-NTO rörelsen kring värvning så
måste vi säga på vilka sätt.
D5:1: Att vi ska vara konkreta om på vilka sätt vi ska samarbeta med övriga IOGTNTO rörelsen kring värvning ska därför föra en dialog om detta i UNF.
D5: Jag tycker vi ska sätt upp och nå målet om 10000 medlemmar. Jag föreslår att
lägga arbetsplansmål D5:1 UNF ska 20011 ha 10000 medlemmar.
Ändra D5 till: UNF har 12000 medlemmar(2008:6 767).
D5:5 Att UNF:are ska få mer utbildning kring hur vi ska värva junisar. Att sats: FS
ska ge i uppdrag åt de olika distrikten att utbilda medlemmar i specifik värvning
mot junisar.
D5:4 Att dela upp D5:4 i två rutor: - Nya medlemmar ska vara medvetna om
UNF:s ideologi och värdegrund. – UNF strävar i sin värvning efter ökad mångfald.
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§ 145
SÅNG
Nästan hela kongressen ställde sig upp och deltog i rörelse och sång ”Droger gör dig passiv”.
§ 146
FORTSATTA BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN
FÖR 2010 OCH 2011
Emma Svensson, Stockholm, pratade först utanför mikrofonens upptagningsräckvidd, men åtgärdade
detta med en liten omriktning av mikrofonen. Sedan kommenterade hon ett tilläggsförslag om statistik.
Hon tyckte inte att gammal statistik borde vara med i arbetsplanen.
Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, tyckte inte att statistiken skulle ta upp onödig plats. Hon tyckte
det skulle vara smidigt att se hur medlemsantalen sett ut tidigare.
Malin Thorson, Göteborg, gick upp för att korrigera stavfel i sitt förslag. Årtalet ”20011” rättades till
”2011” och ”D5:1” rättades till ”D5:7”. Hon tyckte att värvningsmål är väldigt inspirerande att jobba
mot.
§ 147
ORDNINGSFRÅGA
Lage Rahm, presidiet, redogjorde för justerare Jimmie Norberg otursamma hälsotillstånd och bad om
förslag till ny justerare.
Kongressen föreslogs besluta
att

välja Josefin Eklund som justerare.

Kongressen beslutade
att

välja Josefin Eklund som justerare.
§ 148

FORTSÄTTA BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN
FÖR 2010 OCH 2011
Kongressen beslutade
att

bifalla punkt D5:1,
UNF samarbetar strategiskt och operativt med övriga IOGT-NTO-rörelsen kring värvning,

att

bifalla punkt D5:2,
Det är enkelt och går snabbt att bli medlem i UNF,

att

bifalla punkt D5:3,
UNF utbildar minst 460 UNF:are i värvning,

att

bifalla punkt D5:4,
UNF värvar med sina ideologiska frågor och mot olika samhällsgrupper för att eftersträva
mångfald,
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att

bifalla punkt D5:5,
UNF värvar 2000 Junisar,

att

bifalla punkt D5:6,
De som värvas erbjuds verksamhet,

att

bifalla tillägg 3,
(D5) Jag tycker vi ska sätt upp och nå målet om 10000 medlemmar. Jag föreslår att lägga
arbetsplanemål D5:7 UNF ska 2011 ha 10000 medlemmar,

att

avslå tillägg 4,

att

avslå tillägg 5.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

D6 Genomför 8000 utspel och aktioner i den alkoholpolitiska debatten med
varierande informationskanaler, målgrupper och ämnen,
UNF lyfter frågan om alkohol som utvecklingshinder på den internationella arenan,
UNF lyfter frågan om alkohol och syns och tar debatten på politiskt viktiga arenor,
UNF använder sig av varierande och moderna forum för att sprida vår ideologi,
UNF påverkar aktivt EU:s alkoholpolitik genom Active,
UNF genomför 230 aktioner, manifestationer och demonstrationer,
UNF utbildar 300 medlemmar genom vårt nya drogpolitiska utbildningsmaterial,
Minst 20 föreningar arbetar aktivt med drogpolitik i sin hemkommun,
UNF arbetar aktivt med att lyfta fram nyktra förebilder,
UNF har 10 drogpolitiska grupper spridda över landet.

Från mötestorget föreslogs kongressen besluta
att

UNF tar ställning i andra aktuella samhällsfrågor som rör ungdomar och stämmer
överens med UNF:s värdegrund,

att

ändra ”utspel och aktioner i den alkoholpolitiska debatten” till bara ”utspel och
aktioner i den politiska debatten”.

Rebecca Jansson, Örebro, vill ändra rubriken. Hon menade att UNF är ett ungdomsförbund som bör
kunna agera i andra frågor som berör ungdomar.
Linda Tjälldén, Västernorrland, ville ha ett förtydligande på D6:9.
Malin Thorson, Göteborg, förde en diskussion om vilka drogpolitiska mål som ska finnas. Hon tyckte
inte att man ska detaljstyra, men ändå rikta oss lite mot drogpolitik, det blir så brett annars.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, menade att vi ska prioritera alkoholfrågorna.
Anna Ekström, Skåne, föreslog kongressen besluta
att

i delmålet D6 ändra ”alkoholpolitiska debatten” till ”drogpolitiska debatten”.

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, förklarade vad som menas med drogpolitiska grupper. Han
refererade bakåt i sitt aktiva UNF-liv till de aktionsgrupper som fanns under en tid som gjorde alla
möjliga alkoholpolitiska aktioner. Ida K M Karlsson i presidiet, blev nostalgisk.
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Martin Knutsson, Uppsala, tycker det ska stå drogpolitiska istället för alkoholpolitiska han med och
föreslår kongressen besluta
att

i rubriken ändra ”alkoholpolitiska” till ”drogpolitiska”.

Martin Winnfors, Örebro, menar att UNF har tappat sin historia. Han menar att UNF i första hand är
ett ungdomsförbund som jobbar för demokrati och i andra hand ett nykterhetsförbund.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, höll ej med varken Martin Knutsson eller Martin Winnfors.
Alkohol är vår grej, sa hon. Fast hon menade att det är alkoholfrågan och nykterhet som ska vara vårt
fokus.
Eric Tegnander, Skåne, tyckte det är konstigt att det är så mycket fokus på alkohol från
förbundsstyrelsen. Han tycker att det borde vara droger i allmänhet.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, och Adrian Manucheri, Älvsborg föreslog kongressen besluta
att

ändra rubriken på D6 från ”Genomför…” till ”UNF genomför…”.

Kongressen beslutade
att

ändra rubriken på D6 från ”Genomför…” till ”UNF genomför…”,

att

i rubriken ändra ”alkoholpolitiska” till ”drogpolitiska”,

att

bifalla punkt D6:1,
UNF lyfter frågan om alkohol som utvecklingshinder på den internationella arenan,

att

bifalla punkt D6:2-D6:9
UNF lyfter frågan om alkohol och syns och tar debatten på politiskt viktiga arenor, UNF
använder sig av varierande och moderna forum för att sprida vår ideologi,
UNF påverkar aktivt EU:s alkoholpolitik genom Active,
UNF genomför 230 aktioner, manifestationer och demonstrationer,
UNF utbildar 300 medlemmar genom vårt nya drogpolitiska utbildningsmaterial,
Minst 20 föreningar arbetar aktivt med drogpolitik i sin hemkommun,
UNF arbetar aktivt med att lyfta fram nyktra förebilder och
UNF har 10 drogpolitiska grupper spridda över landet,

att

avslå tilläggsförslag 1.

Anna Öhrman, Örebro, reserverade sig mot rubrik D6 samt punkt D6:1 med motiveringen: Det UNF
Anna ville vara medlem i är ett UNF som vill förändra världen. Detta beslut bevisar att så inte är fallet.
Det fastställer att vi skippar kampen för demokrati och solidaritet till förmån för de renodlade
drogpolitiska frågorna. Jag vill ha ett nyktert och solidariskt samhälle, inte endast ett nyktert.
Dessutom är det pinsamt att man som politiskt ungdomsförbund inte vågar ta ställning i annat än sin
sakfråga.
Martin Winnfors, Örebro, reserverade sig mot hela D6 med motiveringen: Vi kan skatta oss lyckliga
att dagens förbundsstyrelse inte jobbade inom rörelsen för 100 år sen. Med detta snäva och historielösa
förhållningssätt skulle vi idag t.ex. inte haft någon folkbildning. Att vara en folkrörelse innebär att
man jobbar samhällsförändrande. Ingen politisk fråga är isolerad. Förbundsstyrelsens resonemang är
utslag av ett tankesätt som kommit att allt mer prägla vår rörelse. Ett tankesätt som på kort sikt kan ge
oss tyngd. Men som i längden slår in den sista spiken i kistan på folkrörelsen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

UNF ska skapa trygga och nyktra platser där ungdomar får finnas och vara sig
själva,
D7 Det finns tillgång till nyktra sociala sammanhang på fritiden i landets alla 290
kommuner,
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Det startas minst 23 nya föreningar på orter där det tidigare inte funnits UNFverksamhet,
Minst 130st av UNF:s alla föreningar rapporterar in 2010 års verksamhet efter
genomfört årsmöte i början på 2011,
UNF jobbar med att förändra alkoholtraditionerna kring högtiderna.
Från torget föreslogs kongressen besluta
att

D7:1 En luddig formulering av D7:1 gör att man kan tolka det som att en ort med
en aktiv UNF förening på 70-talet inte räknas om det nystartas nu. Därför föreslår
jag: att ändra på D7:1 till ”Det startas minst 23 nya föreningar på orter där det inte
finns en aktiv förening”,
D7:3 UNF måste vara mer konkreta med vad vi menar för högtider annars finns det
risk att aktiviteterna rinner ut i sanden eller inte blir lika bra som man tänkt sig. Att
sats: Distrikten ska ha rådslag om hur vi ska arbeta emot alkoholtraditioner på
högtider och vilka högtider vi ska rikta oss emot.

Mi Larsson, förbundsstyrelsen, tyckte att förslag ett i ändringsförslagen var jättebra, och deklarerade
detta med eftertryck!
Kongressen beslutade
att

bifalla punkt D7:1 med tilläggsförslag 1,
Det startas minst 23 nya föreningar på orter där det inte finns en aktiv förening,

att

bifalla punkt D7:2,

att

bifalla punkt D7:3,

att

avslå tilläggsförslag 2 .

Förbundsstyrelsen föreslogs besluta
att

D8 30 % av UNF:s medlemmar har varit medlemmar i UNF i mer än fyra år,
UNF anordnar minst 50st arrangemang som riktar sig till äldre UNF:are,
UNF utarbetar en medlemsvårdsstrategi för att öka intresset och stärka
ställningstagandet hos den enskilde medlemmen,
UNF:s betalningsfrekvens är 70 %,
UNF utarbetar en strategi för att stärka medlemmarnas känsla av samhörighet och
förtroende.

Från mötestorget föreslogs kongressen besluta
att

D8:3 Att sats: FS ska uppmuntra distrikten att ringa runt till medlemmarna så att de
kan betala sin medlemsavgift eftersom det blir mer personligt,
D8:1 Vi måste vara mer konkreta med vilka aktiviteter vi menar som riktade till
äldre UNF:are. Att sats: Distrikten ska få möjlighet att säga till om hur de vill
jobba med dessa aktiviteter,
D8:1 Jag tycker det är viktigt att även satsa på de som varit med länge och/ eller är
äldre. Ett 18+ arrangemang behöver inte vara avancerat. Det är ofta peppande att
bara träffas utan större ansvar över andra. Därför föreslår jag att ändra 50 i D8:1 till
75.

Kongressen beslutade
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att

bifalla punkt D8:1 med tilläggsförslag 3 med röstsiffrorna 39-31,
UNF anordnar minst 75st arrangemang som riktar sig till äldre UNF:are,

att

avslå tilläggsförslag 2,

att

bifalla punkt D8:2,
UNF utarbetar en medlemsvårdsstrategi för att öka intresset och stärka ställningstagandet hos
den enskilde medlemmen,

att

bifalla punkt D8:3,
UNF:s betalningsfrekvens är 70 %,

att

bifalla punkt D8:4,
UNF utarbetar en strategi för att stärka medlemmarnas känsla av samhörighet och
förtroende,

att

avslå tilläggsförslag nr 1.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

UNF ska vara en utbildande och utvecklande för medlemmarna,
D9 UNF har utbildat 30 % av sina medlemmar inom våra olika områden,
UNF genomför utbildningar ihop med våra folkhögskolor,
UNF underlättar för medlemmar, föreningar och distrikt att genomföra utbyten,
Det är enkelt att hitta lämpliga föreläsare i UNF,
UNF genomför 40 ideologikurser inom våra olika områden,
UNF tar fram nätbaserade utbildningar inom våra områden,
UNF genomför utbildningar enligt utbildningssystemet.

Kongressen beslutade
att

bifalla punkt D9:1-D9:6
UNF genomför utbildningar ihop med våra folkhögskolor,
UNF underlättar för medlemmar, föreningar och distrikt att genomföra utbyten,
Det är enkelt att hitta lämpliga föreläsare i UNF,
UNF genomför 40 ideologikurser inom våra olika områden,
UNF tar fram nätbaserade utbildningar inom våra områden, och
UNF genomför utbildningar enligt utbildningssystemet.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

D10 25 % av UNF:s medlemmar har varit ledare på något UNF-arrangemang,
UNF uppmuntrar medlemmar som gått kurser att anordna kurser,
UNF håller två arrangörskurser,

Från torget föreslog kongressen besluta
att

D10: 2 Att vi ska vara mer konkreta i vilka arrangörskurser vi menar. Att sats: FS
ska konkretisera vilka typer av arrangörskurser de menar.

Kongressen beslutade
att

bifalla D10:1 och D10:2,
UNF uppmuntrar medlemmar som gått kurser att anordna kurser, och
UNF håller två arrangörskurser,
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att

avslå tilläggsförslag 1.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att

Lägga till sist på punkt D7:2 (2008:102st),

att

Lägga till sist på punkt D8 (2008:11,9 %),

att

Lägga till sist på punkt D8:3 (2008:60 %),

Från mötestorget föreslogs kongressen besluta
att

avslå alla FU:s förslag om tillägg av gammal statistik,
D7:2 Minst 130 av UNF:s alla föreningar rapporterar in 2010 års verksamhet efter
genomfört årsmöte i början av 2011,
D8 30 % av UNF:s medlemmar har varit medlemmar i UNF i mer än fyra år,
D8:3 UNF:s betalningsfrekvenser är 70 %.

Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsförslag 1,
Att avslå alla FU:s förslag om tillägg av gammal statistik med röstsiffrorna 38 mot 26,

att

avslå framtidsutskottets förslag,

att

avslå tilläggsförslag 2.
§ 149

INFORMATION
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tyckte att detta var kanske den mest kompetenta
ombudsförsamlingen någonsin. ”Så jävla bra!” utbrast han. Ombudsförsamlingen gav sig själva en
stor, ljudande applåd, som varade länge och gav upphov till glädje och ny energi.
Linda Engström, förbundsstyrelsen inbjöd alla till förbundsstyrelseshowen. Robert Damberg,
förbundsstyrelsen utlovade sång, dans och naket.
§ 150
AJOUNERING
Kongressen beslutade
att

ajournerade mötet klockan 21.20 för att återuppta det imorgon klockan 09.00.
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Fredagen den 10 juli 2009

SJÄTTE SESSIONEN
Ordf: Lage Rahm
Ellinor Eriksson
Sekr: Anna Classon
Jonas Svensson
§ 151

ÅTERUPPTAGANDE
Lage Rahm, presidiet, konstaterade att klockan var över 9 och att det därför var tid att öppna
förhandlingarna.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna.
§ 152

ORDNINGSFRÅGA
Lage Rahm, presidiet, informerade om att man föregående kväll inte antagit arbetsplanen i sin helhet,
och föreslog därför att man skulle göra detta nu. Lage konstaterade att mer än hälften av alla ombud
var närvarande, och kongressen gick till omröstning.
Kongressen beslutade
att

anta arbetsplanen i sin helhet.
§ 153

ORDNINGSFRÅGA
Lage Rahm, presidiet, väckte ordningsfrågan angående att ett antal ombud hade ett nytt förslag som de
ville föredra tillsammans med de andra förslagen.
Kongressen beslutade
att

de fick föredra sitt förslag i samband med de andra.
§ 154

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM
FÄLTKONSULENTSYSTEM
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till nytt system för
fältkonsulenter. Han ansåg att denna fråga är både spännande och viktig men skulle ändå försöka hålla
sig kort. Vidar berättade vidare att kartan i handlingarna var otydlig men att det är färgerna man ska
kolla på. Inte tex att det står Halland/Skåne – där det egentligen ska stå Skåne. Med grundläggande
kunskaper i geografi skulle detta inte vara något problem trodde han.
Bakgrunden till att förslaget togs fram var att förbundsstyrelsen fick ett mandat från den föregående
kongressen. Det tidigare systemet hade grundats på statistik som ansågs göra det orättvist. Det nya
förslaget ska föra över pengar från anställda och administration till verksamhet. Det ekonomiska
stålbadet som rörelsen gått igenom har gått hårt åt verksamheten då det är i verksamheten som det
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varit lättast att dra in på resurser. Detta har lett till att det procentuellt gått mer pengar till
administration än till verksamhet. Han påpekade att det är svårt att göra ett system som är kristallklart,
men att man här i alla fall försökt ta fram ett tydligare system. Vidare påpekade han att det är tråkigt
att det på vissa håll känns som att konsulenten ses som en förutsättning för verksamheten. Han
poängterade även att detta till viss del är en resursfråga, men att det inte handlar om att vi inte har råd
att anställa konsulenter. Det handlar helt enkelt om vad man väljer att prioritera.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

fastställa antalet tjänster i fältkonsulentsystem till 15,

att

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

att

fastställa fördelningen i av fältkonsulenter enligt bifogat förslag,

att

detta fältkonsulentsystem börjar gälla den 1/1 2010,

att

skicka med tankarna kring stöd för de distrikt som står utan konsulent till nästa
förbundsstyrelse att åtgärda.

Mårten Malm och Jenny Karinsdotter, båda från framtidsutskottet, berättade att de inom
framtidsutskottet inte varit eniga, framför allt i frågan om resursfördelningen, men att det även fanns
många bra saker som de alla varit överens om. Mårten Malm och Jenny Karinsdotter,
framtidsutskottet, föreslog kongressen besluta
att

bifalla FS andra att-sats,

att

bifalla FS femte att-sats.
§ 155

FÖREDRAGNING AV MOTION 19 MOTION TILL UNF:S KONGRESS OM
FÄLTKONSULENTER
Eftersom ingen motionär var närvarande ansågs motionen föredragen.
Jomark Haniel Polintan, motionär, föreslog kongressen besluta
att

UNF ska ha minst 1 fältkonsulent per distrikt.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Mårten Malm och Jenny Karinsdotter, båda från framtidsutskottet, berättade att framtidsutskottet anser
att det skulle vara onödigt och klumpigt med en konsulent i varje distrikt, och att det dessutom skulle
kosta mycket pengar. Mårten Malm och Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, föreslog kongressen
besluta
att

avslå motionen.
§ 156

FÖRSLAG TILL ÄNDRING I FÄLTKONSULENTSYSTEMET
Jenny Karinsdotter, Östergötland, och Malin Thorson, Göteborg, föredrog, i sällskap med sju andra
ombud, sitt förslag till ändringar i fältkonsulentsystemet. De ansåg att fördelningen som föreslagits är
orättvis och vill se en omfördelning där Skaraborg och Älvsborg delar på en konsulent, då detta är
något som behövs för att skapa kontinuitet i verksamheten. De ville att antalet konsulenter ska vara 16,
och att Östergötland och Södermanland ska dela på den 16:e tjänsten då det emellan dem redan finns
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ett gott samarbete. De hade även förslag på hur detta ska finansieras, men återkommer till detta vid
budgetförhandlingarna. De föreslår kongressen besluta
att

ändra fältkonsulentsystemet till 16 tjänster genom att Östergötland och
Södermanland delar en konsulenttjänst på heltid, samt

att

Skaraborg och Älvsborg delar på en konsulenttjänst på heltid.
§ 157

FÖREDRAGNING AV BUDGET FÖR 2010 OCH 2011
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, ville inte rabbla siffror i onödan utan berättade att budgeten
finns uppsatt på torget och uppmanade alla ombud att komma och ställa frågor under torget. Therese
Johansson, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

anta budgeten för 2010 och 2011.

Framtidsutskottet ansåg yttrandet om budgeten föredraget. Framtidsutskottet, föreslog kongressen
besluta
att

bifalla förslaget.
§ 158

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig för torg och återsamlas kl 10.00.
§ 159

GÄSTER
Mia Hanström, nätverket Kön spelar roll, pressenterade deras verksamhet och berättade om vikten av
att jobba med dessa frågor. Hon inbjöd också att ta del av deras utställning och ta del av de aktiviteter
man erbjuder. Hon berättade också att de håller på att utbilda 20 ungdomar som ska kunna hålla i
utbildningar i dessa frågor. De ska sedan kunna användas som resurser om det finns behov av
föreläsare.
Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen, delade ut tygkassar som tack för presentationen.
Nicklas Kartengren från Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, tog plats i
talarstolen och konstaterade att då han inte kunde visa sin presentation fick det bli ett sång- och
dansnummer istället. Han berättade om webbsidan Drugsmart, en faktasida om droger och missbruk,
som nu funnits i 11 år. Till den får som ofta frågor som ”Hej jag undrar, vad betyder thc?”, ”Hur
mycket behöver man dricka för att bli full”, ”Ni är dumma i huvudet” från haschliberaler på
flashback.se. En kategori frågor som de börjat få allt fler frågor om är barn till missbrukande föräldrar.
För att kunna hjälpa dessa vill de bli som ett ”BRIS för barn till alkoholister och andra missbrukare”.
De vill genomföra detta genom att utöka sidan med självhjälpsfunktioner m.m. och uppmanade
kongressen att sprida information om projektet.
Nicklas Kartengren berättade också om det arbete han tillsammans med Sören Eriksson från
Wendelsbergs folkhögskola deltagit i, och som syftat till att ta fram ett nytt skolmaterial för UNF:s
räkning. Detta har resulterat i materialet Opåverkad som kommer att lanseras till hösten. UNF har nu
beviljats ett bidrag på 300 000 kr för att implementera detta i skolor. Materialet riktar sig till åk 8, och
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ska testas i 20 skolor under hösten. Materialet ska fungera som ett alternativ till alkoholindustrins
material som idag används flitigt i skolorna. Den som vill veta mer kan kontakta Nicklas eller Sören.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, tackade och gav honom en tygkasse.
Ellinor Eriksson, presidiet, tackade gästerna och berättade att det snart är dags för fika. Hon tipsade
om att en beatbox-grupp under pausen skulle uppträda på torget med utställningar.
§ 160
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig för torg och återsamlas kl 10.45.
§ 161

UTMÄRKELSE
Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, delade ut utmärkelsen Tennugglan till Stockholms distrikt med
motiveringen:
”Tennugglan tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, som i sann
folkrörelseanda kommer på och genomför en idé som inspirerar andra att utföra liknande verksamhet.
En idé som med bravur bidrar till att sprida UNF:s budskap, sprider glädje och är ett forum för såväl
nya som gamla medlemmar att svänga sina lurviga.
Tennugglan 2009 tilldelas Stockholms distrikt för utförande av Klubb Sockerdricka.”
Priset tilldelades till UNF Stockholms distrikt för projektet Klubb Sockerdricka som är ett nyktert kafé
som bjuder in olika lokala artister som framför sin musik.
Utmärkelsen togs emot av Anna Maria Mårtensson, Stockholm, som tackade och beskrev
verksamheten.
§ 162
ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna kl 10.52.
§ 163

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 OM REVIDERING AV DET
DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Malin Thorson, Göteborg, berättade att hon i sin föredragning av motion 13 sagt att hon tyckt att
förslaget var ganska otydligt, och att hon därför skrivit ett nytt förslag som ska vara lättare att
genomföra.
Susanna Odin, förbundsstyrelsen, informerade kongressen om att det gamla drogpolitiska programmet
skulle fortsätta att gälla om inte det nya antas.
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Niklas Christerson, Uppsala, vill inte att rubriken ”Nej till skadebegränsning” ska bytas ut mot ”Nej
till sprututbytesprogram”. Det handlar om mer än sprututbytesprogram, det handlar mer om en
ideologi, att man istället för att ta bort narkotikamissbruket över huvud taget vill göra det lite finare.
Han förstår de språkliga problemen med att skriva skadebegränsning men tror ändå att det är ett så
pass etablerat begrepp att det funkar och att man kan läsa som står i själva texten.
Oskar Augustsson, Gävleborg, frågade vem som ska tillsätta arbetsgrupperna i Malins förslag.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, meddelade att förslag nr 5 inte var ämnat att läggas som ett förslag då
det enbart var baksidan på en lapp, utan det är bara en kommentar av texten.
Malin Thorson, Göteborg, svarade på Oskars fråga att det är förbundsstyrelsen som ska få uppdraget
att tillsätta arbetsgrupperna.
Mats Heden, Stockholm, ville få ett klargörande om det är förbundsstyrelsen som ska tillsätta
arbetsgrupperna eller ej.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, kommer springande i sista sekund för att göra ytterligare ett inlägg
i debatten. Vidar berättade att förbundsstyrelsen är öppna för nya förslag och tankar och att det därför
också som man har gjort vissa revideringar av det drogpolitiska programmet. En spännande fråga är
dock vad man vill med dessa ändringar? Ska man göra om hela vår politiska grund? Vad är det som
ska förändras? Han efterfrågar ett tydligt uppdrag till kommande förbundsstyrelse.
Sabina Tammelin, Göteborg, undrade hur man kan säga att missbruk är frivilligt, då hon hört någon
uttrycka den åsikten under gårdagens torg. Hon menar att missbruk är en sjukdom. Hon ställer sig
frågande till varför man inte ska dela ut sprutor när det minskar risken för spridning av sjukdomar.
Malin Thorson, Göteborg, svarade att program- och stadgeutskottet under en kort tid tagit fram en del
bra förslag på förändringar i programmet och att uppdraget till förbundsstyrelsen snarare är att
involvera fler människor i arbetet och skapa en referensgrupp.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, svarade Malin att program- och stadgeutskottets förslag bara
innebar språkliga ändringar. Om man vill göra större förändringar i den drogpolitiska planen bör detta
föregås av ett större arbete, i tex ett alkoholpolitiskt nätverk som sedan resulterar i en motion eller en
proposition.
Niklas Christerson, Uppsala, menade att vi är överens och har tydliga ståndpunkter i denna frågan och
att det därför är onödigt att dra igång stort arbete när vi tycker lika. Han säger vidare att
förbundsstyrelsen, liksom under tidigare kongresser, alltid bör ta med sig att göra uppdateringar av
programmet.
Förbundsstyrelsen meddelade att de jämkade sig med program- och stadgeutskottets förlag.
Kongressen beslutade
att

bifalla förbundsstyrelsen förslag till drogpolitiskt program med program- och
stadgeutskottets förslag till ändringar.

att

avslå tilläggsförslag nummer 2,

att

avslå tilläggsförslag nummer 4.
§ 164

BESLUT OM MOTION 13 DET DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Lage Rahm, presidiet, redogjorde för beslutsordningen.
Kongressen beslutade
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att

avslå motionen,

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2011 presentera ett förslag på ett reviderat
drogpolitiskt program, samt

att

avslå tilläggsförslag nummer 2.

Reservation:
Sabina Tammelin, Göteborg, reserverade sig mot beslutet att säga nej till skadebegränsning.
Reservationen löd: ”UNF är emot droger inte människan och UNF är också emot HIV, ändå vill vi öka
smittrisken för HIV och även emot alla barn till narkomaner som smittas och förlorar föräldrar på
grund av detta. Så jag föreslår det ända rätta at ge missbrukare chansen till rena sprutor och rätt till
hälsa. P.S. Sprututbytesprogrammet ökar inte att mer folk börjar knarka eftersom ingen som börjar
knarka börjar med sprutor, det kommer år efter.”
Mats Heden, Stockholm, anslöt sig till denna reservation.
§ 165
BESLUT OM MOTION 14 DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
§ 166

UTMÄRKELE
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, tilldelade UNF Jönköping utmärkelsen Silvergrisen, med
motiveringen:
”Ett distrikt har visat att man inte sparar sig till framgång; utan visat att kloka satsningar i personal och
verksamhet kan ge bättre framtida ekonomiska möjligheter.
Man har under en längre period stadigt ökat sin finansiella omfattning för att kunna stödja
medlemsrekrytering, föreningsverksamhet, utbildning och byggandet av en stark motståndsrörelse till
alkoholkulturen.
Distriktet har visat att man kan accelerera såväl verksamhet som medlemmar och samtidigt bibehålla
storartat goda monetära grunder för framtiden!
Silvergrisen 2009 tilldelas UNF Jönköping”
Representanter från Jönköping tackade för utmärkelsen.
§ 167
UNF:S NYA COMMUNITY
Sången Dusten framfördes av ombudens ljuva stämmor varefter Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen,
presenterade UNF:s nya community med samma namn.
Arbetet med communityt har syftat till att ta fram en användbar IT-plattform som ska kunna användas
inom UNF. Detta då IOGT-NTO misslyckats med att ta fram en lösning som uppfyller UNF:s krav.
Avsikten med IT-plattformen är att ge möjlighet att kunna mötas och sprida info.
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Jobjörn Folkesson, projektledare, fick ordet och berättade att communityt är uppbyggt ungefär som
Facebook. Man kan skapa grupper för tex distrikt och föreningar. Varje grupp har ett forum och
klotterplank. Communityt ger också medlemmarna möjlighet att skapa egna bloggar. Bloggar kan
också kopplas till grupper som skapas. Tex skulle förbundsstyrelsen kunna ha en sådan gemensam
blogg. Förstasidan består av blogginlägg som publicerats efter moderering. Forumet som finns på
communityt är synbart även för icke inloggade medlemmar. Aktioner som att bränna Spendrups
lastbilar planeras därför bäst i en hemlig aktionsgrupp. Liksom UNF:s gamla community har även
Dusten en funktion för att skriva och skicka in insändare.
Ellinor Eriksson, presidiet, sa ”Varde ljus” och lokalen lystes åter upp efter att varit nedsläckt för
visning av dusten.se.
§ 168
INFORMATION
Linda Tjälldén, Västernorrland, informerade om att de i Västernorrlands distrikt kommer att hålla i en
värvarkurs den 21-23 augusti. Hon bad därför kongressen om att komma med förslag på föreläsare.
Hon uppmanade också intresserade av att delta att kontakta henne. Hon berättade också att IOGTNTO och Junis tillsammans med UNF under sista veckan i juli i kommer arrangera en nykter camping
på festivalen Urkult i Näsåker och önskade alla välkomna.
Linnea Granqvist, Norrbotten, passade på att informera om att det även i Boden planeras en
värvarkurs, och att de eventuellt skulle kunna samarbeta på något sätt.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, meddelade att man söker folk till en marknadsföringsgrupp som
håller på att bildas. Så alla som är intresserade av att tex jobba med UNF-shoppen kan höra av sig till
henne.
Anna Maria Mårtensson, Stockholm, presenterade Stockholms konsulent Madeleine Åsander som
informerade om distriktets deltagande i årets Stockholm Pride, och uppmanade de som är intresserade
av att delta att anmäla sig senast på måndag. Hon berättade också att de kommer att finnas med på
arrangemanget Ung08 i Stockholm.
Anna Thor, Uppsala, berättade att de kommer att finnas med under en festival i Enköping, och att alla
är hjärtligt välkomna att vara med och se söta ut och festa loss.
§ 169
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga väcktes: ”Då det är onödigt att betona minoritets yrkar vi
att

reservationer framledes ej läses upp av presidiet”.

Kongressen beslutade
att

avslå förslaget.
§ 170

INFORMATION
Lage Rahm, presidiet, informerade om att plenaförhandlingar om torg E kommer att genomföras under
eftermiddagen.
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§ 171
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna kl 11.51.
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Fredagen den 10 juli 2009

SJUNDE SESSIONEN
Ordf: Åsa Hagelstedt
Lars Halvarsson
Sekr: Ida K M Karlsson
Josef Söreke

§ 172
ÅTERUPPTAGANDE
Åsa Hagelstedt, presidiet, var glad att vara tillbaka på UNF:s förhandlingar.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 13.06.
§ 173

RESERVATION
Reservation skriven av Mats Heden lämnades in och lästes upp. Reservationen var mot beslutet att
framledes läsa upp reservationer och motiveringen löd: Uppläsning av motioner överbetonar
minoritetens ställningstagande, som alltså majoriteten av ombuden inte ställer sig bakom. Sed är att
reservationer endast tas till protokollet. Annat kan verka hämmande på det demokratiska systemet,
vilket jag genom detta tämligen ironiska inlägg får anses uppvisa för kongressförsamlingen.
§ 174
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 OM UTBILDNINGSSYSTEM
Jennifer Oskarsson, förbundsstyrelsen, ställde sig bakom tilläggsförslaget om att ha åldersgräns 16 år
på höjdaren-kurserna.
Linda Tjälldén, Västernorrland, promotade tilläggsförslag nummer 1 om att alla UNF-kurser ska hållas
på en u-båt med kapten Vidar i spets. Hon tillade att u-båten kunde vara ett upp- och nedvänt badkar
med ett hål i toppen. Hon menade också att u-båten skulle begränsa sina stopp till de olika
kustdistrikten och att bara de skulle få möjlighet till att hålla förbundskurser. Linda påpekade att det
inte gjorde något, då det följde samma bana som förbundsstyrelsens förslag om uppdelning av
konsulenttjänsterna.
Mårten Malm, Kronoberg, gick upp i talarstolen för att yrka bifall på tilläggsförslaget om u-båten och
för att visa bilder på Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, med handduk runt huvudet. Mårten berättade
att han sett Vidar klädd på många sätt, men inte i spets.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, berättade att ifall förbundskurserna ska hållas på en u-båt vägrar
han vara utbildningsledare. Innan han lämnade talarstolen försäkrade han kongressen om att det var
med viss skämtsamhet han sagt detta och yrkade streck i debatten.
§ 175
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
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att

avslå förslaget om streck i debatten.
§ 176

FORTSATT BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 OM
UTBILDNINGSSYSTEM
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa förslaget till utbildningssystem.

Framtidsutskottets föreslog kongressen besluta
att

bifalla förslaget.

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

alla UNF:s förbundskurser ska hållas på en u-båt med kapten Vidar i spets,

att

ha åldersgränsen 16 år på Höjdaren-kurserna,

att

man ska ha gått UNF:aren och minst en ideologikurs inom samma område som
man vill gå Höjdaren, man ska även kunna visa upp kursintyg.

Johanna Helldén, Stockholm, Torunn Folkesson, Halland, och Emelie Johansson, Halland, föreslog
kongressen besluta
att

u-båten skall vara gul med gamla UNF-loggan,

att

vi inför öppnandet av varje kurs gemensamt skall sjunga ”Yellow Submarine” av
Beatles, alternativt en översättning av denna.

Eric Tegnander, Skåne, föreslog kongressen besluta
att

ovanstående att-sats ska anses som löjlig och inte fullföljas.

Mårten Malm, Kronoberg, kommenterade att u-båten kan läggas i Toftasjön utanför Växjö. Han tyckte
det var passande då kapten Vidar har starka band dit.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, kommenterade tilläggsförslag 3 och berättade att hon inte gått någon
ideologikurs, men varit medlem länge och anser sig ha kompetens att gå en Höjdaren-kurs. Lovisa
föreslog kongressen besluta
att

man ska ha gått UNF:aren och minst en ideologikurs (eller ha liknande
erfarenheter) inom området för Höjdarkursen.

Eric Tegnander, Skåne, tyckte att u-båtsidén var mycket spännande men kunde inte se Vidar som
kapten.
Linda Tjälldén, Västernorrland, svarade Mårten Malm med en fundering om att ”Vidar i spets”
åsyftade att Vidar ska stå i spetsen, inte att han ska klä sig i spets. Sedan bad Linda församlingen rösta
på Lovisas förslag.
Emma Svensson, Stockholm, frågade vad man ska göra om man tappat bort sitt kursintyg, och sade
sedan att även hon tyckte man ska få gå Höjdaren utan att ha gått en ideologikurs först. Emma föreslog
kongressen besluta
att

man ska ha gått UNF:aren och minst en ideologikurs (eller ha liknande
erfarenheter) inom området för Höjdarkursen.

Louise Pedersen, Norrbotten, berättade att hon gick Höjdaren Värvning som trettonåring och att det
gick utmärkt.
75
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

Kongressen beslutade
att

avslå alla förslag berörande u-båtsidén, med röstsiffrorna 53 kontra 19,

att

man ska ha gått UNF:aren och minst en ideologikurs (eller ha liknande erfarenheter) inom
området för Höjdarkursen,

att

fastställa förslaget till utbildningssystem med ovan stående ändringar.

Följande personer reserverade sig mot avslagen berörande u-båtsidén: Mårten Malm, Kronoberg, Mats
Heden, Stockholm, Lovisa Pedersen, Norrbotten, med motiveringen:
”Jag tror inte detta är ett viktigt steg i rörelsens önskade riktning med fler och mer engagerade
medlemmar. Jag anser att förbundet är alldeles för konservativt som ”spetsmotståndare”. Det är icke
UNF:s angelägenhet att bestämma över medlemmars klädval.”
§ 177
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden till 75 närvarande röstberättigade ombud.
§ 178

BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 OM ÄNDRINGAR I STADGARNA
Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå riksstyrelsens förslag angående ändring av § 2:9, § 2:10, § 3:9 och § 3:10 i
stadgarna,

att

före sista meningen i § 2:9 i stadgarna lägga till meningen “Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.”,

att

ändra sista meningen i § 2:9 i stadgarna till “Riksstyrelsen kan utse utskott inom
sig.”,

att

ändra första meningen i § 3:9 i stadgarna till “Distriktsrådet har åtta ledamöter som
representerar IOGT-NTO-rörelsens olika distrikt.”,

att

i § 3:9 i stadgarna ta bort meningen “Första ersättaren från ordförandens distrikt
blir ordinarie ledamot.”,

att

sist i § 3:9 i stadgarna lägga till meningen “Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.”,

att

i av RS föreslagna förändring av stadga 4:11 ändra “ungdomens
nykterhetsförbund” till “förbundet”.

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

ta bort alla extra a:n som finns överallt i § 2:9 och § 2:10.

Niklas Christerson, program- och stadgeutskottet, ville kommentera ett fel i torgprotokollet. Det är
program- och stadgeutskottet som föreslagit punkt 1, och inte punkt 2. IOGT-NTO har tagit fram ett
förslag, och därför lämnar Niklas ett nytt förslag till stadgar. De egentliga förändringarna är att man
ändrat fastighet till fast egendom och att man tar bort krets så det står förening, distrikt och förbund.
Sedan läste han upp förslaget i sin helhet för att förtydliga för ombudsförsamlingen vad förändringarna
innebär. Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
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att

ändra paragraf 4:11 till
§ 4:11 Fastighetsförvaltning
En förening kan äga och förvalta fast egendom. Om fler föreningar gemensamt ska
äga och förvalta fast egendom kan parterna bilda en ideell förening eller välja
annan associationsform.
Vill en förening sälja eller på annat sätt göra sig av med fast egendom eller del av
fast egendom krävs beslut med två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte. Till
detta möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse senast fyra veckor före mötet.
Där ska det tydligt framgå att mötet gälla försäljning av fast egendom. Ett beslut
om försäljning av fast egendom gäller dock inte förrän det har fastställts av
förbundsstyrelsen i enlighet med § 6:1.
Lokaler som en förening, ett distrikt eller förbundet äger ska vara alkoholfria.

Åsa Hagelstedt, presidiet, informerade om att stavfel enligt tidigare beslut kommer att korrigeras av
kansliet.
David Svensson, Skåne, tyckte det var bra att alla stavfel ska rättas automatiskt enligt tidigare beslut
och drog tillbaka sitt förslag berörande detta.
§ 179
INFORMATION
Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, informerade lite om att vattenflaskorna som delades ut vid
lunchen häromdagen ska användas för att fylla på vatten, detta är eget ansvar eftersom det kostar
massor att låta mässan fixa detta åt oss och detta är en onödig kostnad.
§ 180
FORTSATT BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 OM ÄNDRINGAR I
STADGARNA
Kongressen beslutade
att

ändra § 2:9 Riksstyrelse till att lyda:
Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika förbund.
IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser samt NSF:s förbundsstyrelse väljer bland respektive förbundsstyrelses ledamöter två ledamöter i riksstyrelsen.
Övriga förbundsstyrelseledamöter är ersättare i riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning som
respektive förbundsstyrelse beslutar. Riksstyrelsen utser inom sig ordförande och vice
ordförande. Riksstyrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal vid en omröstning vinner den uppfattning som ordförande biträder. Riksstyrelsen kan
utse utskott inom sig.,

att

ändra § 2:10 Riksstyrelsens uppgift till att lyda:
Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens
resurser.
Riksstyrelsen behandlar de frågor som förbunden eller vissa av dem väljer att lämna över till
riksstyrelsen. Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de förbund som har valt
att lämna över respektive fråga till riksstyrelsen.
Om IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser har fattat olika beslut
i en fråga där riksstyrelsen har lagt förslag, kan riksstyrelsen begära omröstning på dessa
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kongresser i frågan. Om ett förslag då antas av två kongresser vinner detta. Annars vinner det
förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna på de tre kongresserna.,
att

ändra § 3:9 Distriktsråd till att lyda:
Distriktsrådet har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika distrikt.
Distriktsårsmötet i vart och ett av dessa distrikt väljer bland distriktsstyrelsens ledamöter två
ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet. Övriga distriktsstyrelseledamöter är
ersättare i distriktsrådet och tjänstgör i den ordning som respektive distriktsstyrelse beslutar.
Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
Distriktsrådet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal vid en omröstning vinner den uppfattning som ordförande biträder.,

att

ändra § 3:10 Distriktsrådets uppgift till att lyda:
Distriktsrådet ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens
resurser på distriktsplanet.
Distriktsrådet behandlar de frågor som distrikten eller vissa av dem väljer att lämna över till
distriktsrådet. Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de distrikt som har valt
att lämna över respektive fråga till distriktsrådet.
Om IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s distriktsårsmöten har fattat olika
beslut i en fråga där distriktsrådet har lagt förslag, kan distriktsrådet begära omröstning på
dessa årsmöten i frågan. Om ett förslag då antas av två distriktsårsmöten vinner detta.
Annars vinner det förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna på de tre
distriktsårsmötena.,

Kongressen beslutade vidare
att

bifalla det nya utskottsyttrandets att-satser:

att

före sista meningen i § 2:9 i stadgarna lägga till meningen “Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.”,

att

ändra sista meningen i § 2:9 i stadgarna till “Riksstyrelsen kan utse utskott inom sig.”,

att

ändra första meningen i § 3:9 i stadgarna till “Distriktsrådet har åtta ledamöter som
representerar IOGT-NTO-rörelsens olika distrikt.”,

att

i § 3:9 i stadgarna ta bort meningen “Första ersättaren från ordförandens distrikt blir
ordinarie ledamot.”,

att

sist i § 3:9 i stadgarna lägga till meningen “Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.”,

att

avslå riksstyrelsens förslag angående ändring av § 2:9, § 2:10, § 3:9 och § 3:10 i stadgarna,

att

i av RS föreslagna förändring av stadga 4:11 ändra “ungdomens nykterhetsförbund” till
“förbundet”. Faller då det finns med i program- och stadgeutskottets nya förslag,

att

bifalla Nytt från Program- och stadgeutskottet med de gjorda ändringarna,

att

avslå förslaget från Mats Heden, Stockholm,

att

notera att beslutet är fattat med två tredjedelars majoritet.
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§ 181
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga angående att vi borde sjunga lite mera hade inkommit till presidiet.
Kongressen beslutade
att

vi ska sjunga lite mer.

Därför stämde Åsa Hagelstedt, presidiet, upp i den för många okända men sedan fantastiskt populära
Green-frog-sången.
§ 182
BESLUT OM MOTION 15 MOTION OM ÖKAT INFLYTANDE
Motionären Mats Heden, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

stadgarna ändras så att ombuden till Active-kongressen väljes på UNF:s sådana,

att

kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista, då själva antalet
ombud ej är beslutet förrän efter UNF:s kongress.

Förbundsstyrelsens föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och stadgeutskottets föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

i paragraf 2:6 i stadgarna om kongressärenden lägga till “val av ombud och
ersättare till Actives kongress” som punkt t,

att

det ska finnas en lista där vi kan välja ombud till Actives kongress men att den ej
ska vara rangordnad,

att

om motionen avslås: informera medlemmar om att det går att göra nomineringar
till Active-kongressen genom FS.

Linda Engström, förbundsstyrelsen, pekade på att rangordningen kommer att bestämmas av
förbundsstyrelsen, men att detta är mer av praktiskt än av demokratisk art. Någon måste rangordna.
Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsförslaget i paragraf 2:6 i stadgarna om kongressärenden lägga till “val av
ombud och ersättare till Actives kongress” som punkt t

att

kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista, då själva antalet ombud ej
är beslutet förrän efter UNF:s kongress.

att

notera att beslutet är fattat med två tredjedelars majoritet.
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§ 183
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga från Mats Heden, Stockholm, kom till presidiet. Han föreslog kongressen besluta
att

lägga till föredragningslistan punkt 20 att man ska välja ombud till Actives
kongress

Presidiets Lars Halvarsson upplyste att kongressen måste besluta att göra detta nu om de vill göra så
eftersom stadgeändringen inte trätt i kraft i denna fråga.
Linnea Granqvist, Norrbotten, påpekade att kongressen inte hunnit förbereda något förslag till Activeombud, så hon tycker förbundsstyrelsen kan bestämma denna gång.
Mats Heden, Stockholm, vet att det finns personer som vill nominera sig. De bör kontakta
förbundsstyrelsen. Han vädjar till förbundsstyrelsen att lägga fram förslag under kommande dags
förhandlingar till ombuden.
Kongressen beslutade
att

bifalla Mats Hedens förslag om att välja ombud till Active-kongressen med röstsiffrorna 32
mot 30.

Lars Halvarsson, presidiet, påminde han om att föregående nomineringsstopp naturligt nog inte gäller
detta val.
Vidare erkände Lars Halvarsson, presidiet, att även han kan ha fel, vilket noteras i protokollet då det
inte är ett vanligt uttalande från LarsLars sida.
§ 184
BESLUT OM MOTION 16 MOTION OM DIREKTDEMOKRATI
Mats Heden, motionär, föreslog kongressen besluta
att

från och med kongressen 2011, ge varje enskild medlem, ej endast närvarorätt &
yttranderätt, utan utöver det, rösträtt i alla frågor,

att

i och med ovanstående förslagna beslut, justera stadgarna för att avlägsna det
nuvarande ombud systemet för beslut på kongressen,

att

ovanstående föreslagna förändring och dess innebörd meddelas till varje enskild
medlem, exempelvis genom motdrag, samt

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att tills nästa kongress föra frågan vidare till våra
systerförbund inom IOGT-NTO.

att

varje distrikt skall representeras av 3 ombud.

Rasmus Åkesson, Skaraborg, att som tillägg till motionens sista att-sats föreslå kongressen besluta
att

FS skall, vid de tillfällen då enskilda distrikt ej avser närvara, arbeta för att dessa
distrikt blir representerade.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Från torget föreslås kongressen besluta
att

avslå motionen men ge förbundets medlemmar även förslagsrätten vid kongress,

att

öka medvetenheten och uppmuntra distrikten att diskutera handlingarna inför
kongressen,

att

det ska finnas forum där medlemmar kan diskutera handlingar till kongressen.

Martina ”Draken” Ehrstrand, medlem, tyckte det var dumt att medlemmar inte kan lägga förslag om
man inte är ombud. Hon tyckte idén att ge medlemmar att lägga förslag vore ett bra steg att uppfylla
UNF:s vision. Hon trodde också att detta skulle engagera fler medlemmar i kongressen. Hon menade
också att detta skulle ge ett bredare och bättre perspektiv.
Oskar Augustsson, Gävleborg, tillstyrker förslaget angående att varje medlem ska kunna få förslagsrätt
för att det ska kunnas tas upp till behandling.
Mats Heden, Stockholm, ursäktade sig i presidiet för att det blir så många fel på grund av honom.
Presidiet tackade för detta.
Förslaget i torgprotokollet av Mats Heden, Stockholm, om att alla ska representeras av 3 ombud är
felaktigt och finns därför inte, menar han. Detta förslag tas därför inte upp till behandling.
Eric Tegnander, Skåne, var fundersam över att även medlemmar ska ha förslagsrätt för att han menar
att ombud har en funktion, och ett syfte- nämligen att vara just ombud för de andra medlemmarna.
Mats Heden, Stockholm, argumenterade för allas rätt att ge förslag. Han trodde detta skulle leda till
större engagemang hos medlemmarna. Han menade att ombud är till för att ta själva besluten.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, höll med Eric, alla medlemmar har rätt att ta del av den representativa
demokratiska processen, man har exempelvis rätt att skriva en motion menar hon.
Martina ”Draken” Ehrstrand, medlem, glömde bort vad hon skulle säga. Men sen kom hon på det!
Man såg verkligen glödlampan ovanför hennes huvud tändas. Hon påvisade att det i mångt och mycket
handlar om att få medlemmarna att känna sig delaktiga, inte lika mycket om att inte ha kontakt med
sitt ombud. Hon vill se större engagemang.
Adrian Manucheri, Älvsborg, behövde en bensträckare och tog den i talarstolen. Han menade att det
blir mindre klumpligt att ha representativ demokrati, det kanske blir för många samtidigt närvarande
vid förhandlingarna, och detta kan bli rörigt.
Josefin Eklund, Älvsborg, tycker det är dumt med de blå lapparna. Hon har påverkat massor även om
hon inte är ordinarie ombud.
Sabina Tammelin, Göteborg, tror det kommer bli kaos om alla ska prata.
Mats Heden, Stockholm, påpekade att han borde sluta ockupera talarstolen. Inget hindrar att det kan
bli ett förslag från varje medlem. Skillnaden är att man inte behöver gå genom ett ombud för att få
fram sina förslag. Ombud ska rösta. Förslag ska läggas av alla berörda, menade han.
Martin Winnfors, Örebro, vill påpeka att den representativa demokratin i UNF utgår från geografi och
inte åsikter. Är ett distrikt splittrat, och man har olika åsikter så kan det bli så att det inte känns
representativt med ett valt ombud.
Henrik Hallbert, iggis och jättegammal enligt egen utsago, har aldrig varit ombud på en UNF-kongress
men har varit på många kongresser ändå, bland annat har han sovit bakom en högtalare i en sovsäck på
förra kongressen i Göteborg 1979. Han tycker det är fantastiskt med UNF kongress från IOGT-NTO:s
kongress att man har yttranderätt som medlem i IOGT-NTO-rörelsen. Han gillar idén med att andra än
ombuden får lägga förslag. För att man ska ha en bra fungerande demokrati behöver förslagen stötas
och blötas, det ska inte spela roll vem man är som föreslår, vilka som känner vilka, och om man som
ombud är känd i församlingen eller UNF eller inte.
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Lars Halvarsson, presidiet, avbröt och upplyste om talartidsbegränsningen som överskridits, vilket
Henrik supergillade! Att vi hade en talartidsbegränsning alltså.
§ 185
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten
§ 186

FORTSATT BESLUT OM MOTION 16 OM DIREKTDEMOKRATI
Louise Pedersen, Norrbotten, menar att Dusten, vårt community, är ett bra sätt att debattera.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, vill klargöra förbundsstyrelsen syn på demokrati, representativ och
direkt. De vill att bara ombud ska kunna lägga förslag, detta beroende på att man tror att detta kommer
att bli en halv-direktdemokrati annars.
Linda Tjälldén, Västernorrland, hade med sig Västernorrlands maskot, och berättade hur
Västernorrland gjort. De har valt massor av ersättare, som distriktet betalat halva avgiften för och de
sitter också halva förhandlingarna. Detta är ett enkelt sätt att utöka bredden i ombudsförsamlingen,
menade hon.
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget första attsatsen

att

avslå tilläggsförslag nr 1, med röstsiffrorna 57 mot 19.

att

avslå attsats nr 4,

att

avslå tilläggsförslag nr 2,

att

avslå tilläggsförslag nr 3.

Mats Heden, Stockholm, reserverade sig mot beslutet att avslå att alla medlemmar i UNF ska ha
förslagsrätt med motiveringen: ”Jag skäms över att vara medlem i en rörelse där lokal popularitet
betyder mer än stringensen i en viss argumentation. Avslaget visar mest att en grupp med makt- de
populära på distriktsnivå- inte vill ta ifrån sig själva denna makt. Detta synsätt på demokrati är
märkligt och jag vill än en gång säga att jag skäms.
§ 187
BESLUT OM MOTION 17 MOTION OM ETT BÄTTRE SYSTEM FÖR ATT KOMMA TILL
BESLUT I FLERVALSSITUATIONER
Kongressen föreslås besluta
att

UNF:s kongress i fortsättningen använder sig av Bordas metod för at hitta en
vinnare istället för binära kontrapropositionsvoteringar, och isåfall även besluta

att

använda Nansons metod ifall det uppstår ett oavgjort fall.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
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Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen vid framtagandet av förslag på arbetsordningar till framtida
kongresser utreder möjligheten att skapa en bättre beslutsprocess än
kontrapropositionsvotering i flervalssituationer.

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

rekommendera distrikten att på DÅM:et eller i andra sammanhang testa motionens
förslag. Detta för att testa metoden i praktiken innan det används på kongressen

Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet,

att

bifalla program- och stadgeutskottets förslag,

att

avslå förslaget från torget nr 1.
§ 188

BESLUT OM MOTIONR 18 STADGEÄNDRING
Motionären föreslår kongressen besluta
att

i våra stadgar ändra följande text.
Kapitel 3 §3:2 Ordinarie distriktsårsmöte Sista meningen.
”Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
Ett distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna,
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och minst två föreningar är
representerade med ombud på mötet.
Samt ändring av
§3:3 Extra distriktsårsmöte
”Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna,
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och minst två föreningar är
representerade med ombud på mötet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

i stadgarna ändra §3:2 och §3:3 till nedanstående förslag.
Kapitel 3
§3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
Sista meningen.
”…Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
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Till
”…Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna, och
minst hälften, dock inte färre än tre, av de anmälda ombuden är närvarande.”
Samt ändring av
§3:3 Extra distriktsårsmöte
”…Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”…Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
Stadgarna och minst hälften, dock inte färre än tre, av de anmälda ombuden är
närvarande.”
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen,

att

i våra stadgar ändra paragraf 3:2 sista meningen till:
”Ett distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna,
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och i distrikt med två
föreningar eller fler, minst två föreningar är representerade med ombud på mötet”
Och ändra paragraf 3:3 sista meningen till:
”Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna, minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande och i distrikt med
två föreningar eller fler, minst två föreningar är representerade med ombud på
mötet”.

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

ändra PoSU:s förslag så att båda paragraferna lyder ”….. och i distrikt där minst
två aktiva föreningar finns, minst två föreningar finns representerade med ombud
på mötet.” Att bifalla PoSU:s förslag med ovan nämnda ändringar.

Eric Tegnander, Skåne, ville bara snabbt säga att deras förslag angående att ändra till två aktiva
föreningar i distriktet är ett ändringsförslag till program- och stadgeutskottets förslag, och tyckte att
det är inte perfekt men bättre än program- och stadgeutskottets förslag.
Louise Pedersen, Norrbotten, undrar hur det ska gå till i distrikt där det ej finns två föreningar.
Vidar Aronsson, som sig själv och UNF-medlem, gillade inte att man reglerar mer och mer i
stadgarna. Om vi ska bli nya, moderna och fler så måste vi ha enkla och tydliga regler. ”Det är viktigt
att det är enkelt att engagera sig.” Han menade att det finns många situationer som kommer att bli
begränsade om detta förslag röstas igenom. Vidar ville att vi ska lita på våra distrikt och våra
medlemmar.
Josef Söreke, presidiet, hade svårt att uppfatta vad Vidar sa då han bara kunde koncentrera sig på det
faktum att Vidar låter som Carl Bildt när han pläderar i talarstolen.
Martin Knutsson, Uppsala, hade ändrat skägget idag igen. Han håller med Eric Tegnander. För övrigt
tyckte han att Robert Damberg skulle ha rappat på FS-showen, som i att sjunga rap.
Eric Tegnander, Skåne, menar att en aktiv förening är en förening där det inkommer
verksamhetsrapporter.
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Malin Thorson, Göteborg, berättade att de på deras första distriktsårsmöte hade ett enda ombud. Hon
menar att ha kravet att ha tre medlemmar som krav för att kunna genomföra ett distriktsårsmöte, är en
rimlig och låg siffra.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, håller fullständigt med Malin. Hon yrkar bifall på förbundsstyrelsens
förslag, som ger en nedre gräns för hur få man kan vara för att fortfarande vara beslutsmässiga på ett
distriktsårsmöte.
§ 189
SAKUPPLYSNING
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, informerade att man redan nu har möjligheten att ha ett extra
distriktsårsmöte om man känner att inte allt gått rätt till på det ordinarie distriktsårsmötet.
§ 190
FORTATT BESLIT AV MOTION NR 18 STADGEÄNDRING
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag med röstsiffrorna 46 mot 28: i stadgarna ändra §3:2 och
§3:3 till nedanstående förslag.
Kapitel 3
§3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
Sista meningen.
”…Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”…Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna, och minst
hälften, dock inte färre än tre, av de anmälda ombuden är närvarande.”
Samt ändring av
§3:3 Extra distriktsårsmöte
”…Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande.”
Till
”…Ett extra distriktsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt Stadgarna och
minst hälften, dock inte färre än tre, av de anmälda ombuden är närvarande.”

Denna stadgeändring träder inte i kraft nu, eftersom det inte är fattat med två tredjedelars majoritet.
För att beslutet ska bli giltigt måste ett likalydande beslut fattas nästa kongress.
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§ 191
INFORMATION
Jonas Lundquist, förbundsstyrelsen, och Salam Kaskas, reseledare, gick upp i talarstolen.
Ombudsförsamlingen skanderade ”Salam, Salam, Salam - Ner med Jonas” som på gårdagens
förbundsstyrelseshow. Sedan informerade de om hur man gör om man vill gå på Wendelsbergskvällen
samma kväll. Salam agerade reseledare och berättade hur man bäst tar sig till Wendelsberg. Hon fick
också frågan ”Varför är du så bra, Salam?!” från flertalet ombud. Hon replikerade att det berodde på
att ombuden var så grymma så de gjorde henne bra. Hon informerade också om andra aktiviteter under
kvällen.
§ 192
AJOURNERING
Lars Halvarsson, presidiet, sa att vi ska sitta ner en liten stund till.
Sedan beslutade kongressen
att

ajournera sig för fika och genomläsning av mötestorgsprotokoll klockan 15.10.
§ 193

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna efter fika och genomläsning av torgprotokollet F klockan 15.42.
§ 194

INFORMATION
Representanter från nätverket ”Kön spelar roll” tog talarstolen i besittning. De lottade bland de som
varit med och tävlat . Vinnare av en snygg t-shirt blev Lovisa Bengtsson. Ni andra har chans att vinna
imorgon också, meddelade de. De hoppades också att ingen skulle bli sur för att de inte vann. Ny
chans finns alltså.
§ 195
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM
FÄLTKONSULENTSYSTEM
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att
fastställa antalet tjänster i fältkonsulentsystemet till 15,
att

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

att

fastställa fördelningen i av fältkonsulenter enligt bifogat förslag,

att

detta fältkonsulentsystem börjar gälla den 1/1 2010

att

skicka med tankarna kring stöd för de distrikt som står utan konsulent till nästa
förbundsstyrelse att åtgärda
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Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att
bifalla FS andra att-sats
att

bifalla FS femte att-sats

Från torget föreslogs kongressen besluta
att

distrikten med hjälp av FS ska utarbeta riktlinjer för att hur konsulenten ska jobba
och att detta till viss del ska vara avgörande för hur konsulenten ska jobba och att
detta ska avgöra tjänsterna.

Martin Knutsson, Uppsala, hänvisade till ombud 14:s förslag och ville förklara hur Uppsala distrikts
konsulenter är anställda, då det är lite speciellt. Uppsala har sin konsulent anställd så här: två personer
på halvtid för UNF och två halvtidare för Junis samt en IOGT-NTO-konsulent. De har eget
arbetsgivaransvar, konsulenterna är anställda på distriktsnivå. Martin yrkade avslag på förslaget för att
han ansåg det opraktiskt och krångligt. Han ältade sedan sin besvikelse över att Robert inte rappade på
förbundsstyrelsens show.
Anna Thor, Uppsala, underströk att i det nya förslaget om konsulentsystem blir vissa distrikt utan
konsulent. Hon föreslog sedan att granndistrikten kan hjälpa de konsulentlösa distrikten. Hon tyckte
att Gotland, som av vatten skiljs från fastlandet kanske kan få sin hjälp från förbundsstyrelsen eller
distrikten belägna på östkusten. Ett annat förslag hon lade var att de 20 dagar förbundet kan förfoga
över konsulenterna kan användas till att hjälpa distrikt utan konsulent.
Linda Adolfsson och Sofia Hagström, medlemmar, berättade om självupplevda problem orsakade av
fältkonsulentbrist. Deras förening har haft svårt att behålla medlemmar och de trodde det berodde på
att deras konsulent lagt sin tid i Örebro och inte i Västmanland. De förklarade sedan att det har börjat
fungera bättre nu och att det känns dumt att ta bort konsulentposten då. De kände att de behöver någon
som kan se vart det brister och ge vägledning. Linda och Sofia menade att de vet vad de kan göra, men
inte hur de ska göra det. Slutligen uttryckte de en rädsla för att föreningen så småningom kommer dö
ut, då åldern stiger bland de engagerade medlemmarna och de än inte lyckats värva en yngre
generation.
Niklas Christerson, Uppsala, tänkte prata om ett förslag han skrivit. Han korrigerade att två att-satser
inte står uppdelade (i förslag 2). UNF är ett förbund med många anställda, menade han. Det är en bra
resurs. När vi har mindre pengar är det bra att ha mindre anställda och rotera dessa. Han håller med
om antalet konsulenter men inte fördelningsförslaget. Skaraborg är på gång. Och Östergötland har
värvat mycket folk. Kalmar och Kronoberg kan fortsätta dela konsulent, enligt Niklas. De 20
arbetsdagar per år som förbundet har rätt att använda konsulenten kan användas till att hjälpa till i
andra distrikt.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, berättar att de tycker det är en viktig fråga och förstår att det är en
fråga som berör. Han berömde vidare ombudsförsamlingen för en bra debatt som är viktig. Men vi
måste fundera över vad som är syftet till anställda och konsulenter? UNF har fastnat i tron att anställda
är ett måste. Vidar tyckte att vi ska jobba mot att kunna driva UNF helt ideellt. Därför får inte alla
stora distrikt två konsulenter. Vidar avslutade med att förtydliga hur mycket pengar en konsulent
kostar, och hur stor del restiden utgör av denna kostnad.
Mårten Malm, Kronoberg, menar att det är viktigt att hjälpa sina granndistrikt är bra men att det inte
behövs en konsulent för det. Han köper inte argumenten att distrikt som varit stora bör satsas på håller.
Han hoppas det här ska sporra distrikt som är nära att få konsulent att arbeta aktivare framöver i och
med detta förslag.
Sten Strandberg, Jämtland, berättade att bland annat han tagit fram tilläggsförslag nummer 3. Han ville
berätta för de som inte förstår vad som menas med förslaget att en volontär är en person från ett annat
land som kommer och hjälper till. En volontär innebär en liten kostnad men inte lika mycket som en
konsulent. En volontär kan hjälpa till med många praktiska saker men inte administrativa, efter som
språket kan stå i vägen. Sten passade också på att berätta att han själv och Sara Lundell kommer att
vara volontärer på Färöarna framöver och att han såg fram mot detta.
87
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

Jenny Karinsdotter, Östergötland, ville svara Mårten Malm och Vidar Aronsson. Han förstår att det är
mycket restid mellan Kronoberg och Kalmar, men det beror på geografi och infrastruktur. Det gäller
inte alla distrikt.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, ville återigen påminna ombuden att fråga sig själva vad som är
syftet med konsulenten. Förbundsstyrelsen vill inte styra var medlemmarna ska finnas.
Rasmus Åkesson, Skaraborg, och Josefin Eklund, Älvsborg, vill dela på en konsulent, och erkänner att
de tycker om varandra. De fortsatte med att säga att vi är en gräsrotsrörelse, men att vi behöver någon
som sår våra frön och som vattnar dem.
Niklas Christerson, Uppsala, hänvisade till en karta över landet. Ett distrikt betyder inte lite resor. Två
distrikt betyder inte mycket resande. Konsulenten kanske inte kan besöka alla lokalföreningar i stora
distrikt eller konsulentområden.
Linda Adolfsson, medlem, tyckte att det är konstigt att vi pratar om otillräckliga resurser.
§ 196
SAKUPPLYSNING
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, sakupplyste lite om hur förbundsstyrelsen tänkt och sa att de
räknat generellt om resande och kostnader, och att det inte gällde bara det distrikt som han gett som
exempel. Vi vill inte detaljstyra följande vad den följande förbundsstyrelsen ska göra, avslutade han.
§ 197
FORTSATT DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM
FÄLTKONSULENTSYSTEM
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, tyckte att om två distrikt vill dela konsulent ska de få göra det. Alla
borde få ha konsulenter men det finns nog någon anledning till nedskärningarna. Dela gärna men lägg
inte till fler, var hennes slutsats.
Lisa Forsström, Västerbotten, tyckte att förbundsstyrelsens förslag är jättebra. Hon berättade att hon
tycker det är rörigt och ineffektivt att en konsulent arbetar på flera distrikt.
Sabina Tammelin, Göteborg, tyckte inte att vi ska glömma bort erfarenhetsaspekten hos de vi
anställer. Ofta är de lite äldre och har ett nytt och spännande nätverk som UNF kan dra nytta av.
Mårten Malm, Kronoberg, ville tala om förslag nummer 2. Kalmar distrikt har ökat sitt medlemsantal
den senaste tiden med 200 % och Kronoberg med 120 % och det är orättvist att ge dem en
halvtidstjänst att dela på.
Niklas Claesson, Kalmar, även kallad supervärvaren av vissa, berättade att de haft mycket problem när
det gäller konsulentsystemet.
Rasmus Åkesson, Skaraborg, berömde med orden att det är fantastiskt att Kronoberg och Kalmar ökat
så mycket. Det visar ju att det inte handlar om konsulenten, utan om medlemmars insatser.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, bad om ursäkt för att han varit borta mycket under dagens
debatter. Han förklarade detta med att han pratat med Harald Treutiger och Promoe. Dessutom hade
han fått ett löfte om att om vi vill åka till Hultsfredsfestivalen och ha en monter får vi billigare
monterhyra nästa år. Sedan påpekade han att det är kul att vi har en livlig debatt. Robert ville sedan
lyfta fram två saker: Det här är ett förslag vi lägger två år framåt. De distrikt som blir utan konsulent
kommer inte vara utan för alltid och att det här är en fråga om att prioritera konsulenternas tid, men
även pengar. Vi kan lägga mer pengar ut i landet om detta beslut tas.
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Niklas Christerson, Uppsala, ville instämma med det Rasmus Åkesson sade. Att Kalmar och
Kronoberg har ökat mycket är föredömligt. Han trodde att man kan öka mer. Han önskade mer pengar
till verksamhet men också mer pengar till distrikt som är stora.
Mårten Malm, Kronoberg, tackade för allt beröm men ville poängtera att anledningen att Kalmar har
ökat mycket inte beror på en konsulent utan på Niklas Claesson, som skött den största delen av
värvningen i distriktet och är värd en eloge. Han skulle behöva någon att dela arbetsbördan med,
exempelvis en konsulent, menade Mårten.
Linda Tjälldén, Västernorrland, säger att det är svårt att föra denna debatt då hennes distrikt enligt
förslagen får behålla sin konsulent, vilket hon är glad för. Hon ville betona att det är kul att hjälpa
varandra mellan distrikten och uppmanade fler att göra så, exempelvis genom att bjuda in till
varandras kurser och aktiviteter. Ta vara på varandra. Ta hjälp av varandra, avslutade Linda.
Malin Thorson, Göteborg, sade att hon ville prioritera en extra fältkonsulenttjänst. Hon vill ha ut mer
pengar till distrikten men också någon som kan ”göra av med dem”, alltså skapa verksamhet Hon vill
ha sexton konsulenter. Hon är också imponerad efter diskussion med de andra kongressmedlemmarna.
Det finns en stor vilja att hjälpa varandra som hon tycker känns mycket bra och hon önskade att detta
inte ska tappas bort när kongressen slutar på söndag.
§ 198
STRECK I DEBATTEN
Streck i debatten begärdes
Kongressen beslutade
att

inte sätta streck i debatten.
§ 199

FORTSATT DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM
FÄLTKONSULENTSYSTEM
John Kraft, Kronoberg, menar att det inte är konsulenten som fått Kronoberg och Kalmar att växa, det
är medlemmarna. Konsulenten har hjälpt till med mer praktiska saker kring värvningen, så som att
köra bilen till olika skolor, vilket man kan be någon annan om, exempelvis en iggis. Förbundsstyrelsen
förslag är bäst och gynnar UNF som förbund, menar han.
Martin Knutsson, Uppsala, är lite kritisk mot att Mellansverige blivit konsulentlöst men tycker ändå att
vi ska våga testa det nya förslaget. Ansåg också denna gång att Robert skulle ha rappa på
förbundsstyrelseshowen.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, hoppas att det beslut som tas ska bli en peppade faktor till att
medlemmarna kämpar för att få en konsulent i framtiden.
Tove Eriksson, Västerbotten, tycker att jättemånga verkar se konsulenten som en superhjälte. Och att
detta inte är ett bra synsätt. Hon ville inte förlora konsulenten men trodde att medlemmarna själva kan
vara minst lika bra på samma grejer. Man kan hjälpa varandra mellan och inom distrikt, avslutade hon.
Therese Jonsson, Skåne, påpekade att vi medlemmar inte har tid att göra lika många skolbesök själva
som utan konsulent.
Linda Engström, förbundsstyrelsen, sa att om ni väljer sexton tjänster föreslår vi heltid och att denna
ska vara i Östergötland. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
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att

om vi beslutar att ha 16 konsulenter så ska den sextonde konsulenten läggas i
Östergötland.

Malin Thorson, Göteborg, tyckte att om Skaraborg och Älvsborg vill dela konsulenttjänst ska de få
göra det. Konsulenter är inte nödvändigt, men i Skaraborg är det bättre med konsulent än 200 000 kr
eftersom någon måste vara den som hjälper till att skapa verksamheten. Prioritera sexton
fältkonsulenter, tyckte hon.
Anna Ekström promotade förslag nummer fem, om hjälp ifrån granndistrikt.
Emma Svensson, Stockholm, tycker diskussion är värsta inspirerande och har kommit på ett förslag.
Skapa studiecirkel om hur man driver ett distrikt. Sprida kunskap om ekonomi och administration som
behövs.
Emma Svensson, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

låta UNF:s utbildningsledare skapa en studiecirkel kring att driva ett distrikt genom
att få administrativ kunskap och ekonomisk kunskap.

Mårten Malm, Kronoberg, tycker det är helt orimligt att ge en heltid till Östergötland då de är flest
konsulenter per medlemmar i Sverige i sådant fall.
Torunn Folkesson, Halland, undrade om medlemmarna på lokal nivå ska sköta distrikten själva?
Varför få de med flest medlemmar då mest konsulenttid?
Anna Ekström, Skåne, uttryckte en åsikt om att Skånes konsulent borde hjälpa Blekinges och Hallands
distrikt om det skulle behövas.
John Kraft, Kronoberg, tyckte att man ska vänta med att satsa på konsulenter tills efter man byggt upp
ett starkt distrikt utan sådana.
Jenny Karinsdotter, Östergötland, kommenterade Mårten Malms förra uttalande genom att upplysa om
en avgörande felaktighet i hans påstående. Enligt henne skulle Östergötland inte alls bli minst
medlemmar per konsulent om de fick en heltidstjänst. Det skulle Jämtland bli.
Mårten Malm, Kronoberg, bad om ursäkt för felet men påpekade istället att det inte bara är
medlemsantal man tittar på. Han sade att potential bestäms efter statistik och kurvor.
Martin Knutsson, Uppsala, svarade Mårten att det går att räkna potential på många olika sätt. Han
tyckte att man borde se stor potential hos Östergötland med tanke på att det bor så många där. Han var
nöjd med att Robert inte rappade i förbundsstyrelsens show föregående kväll.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, poängterade att så fort det finns människor finns det potential. Sedan
berättade hon om sin egen förening och att deras höga medlemsantal inte försäkrar högt deltagarantal.
Hon uttryckte ett behov av någon som mobiliserar medlemsstyrkorna. Som exempel berättade hon att
hon inte vet vad som skulle hända med Kalmar distrikt om Niklas Claesson går in i väggen.
Jenny Karinsdotter, Östergötland, berättade att Martin hade sagt vad hon tänkte säga. Hon påstod
Östergötland hysa Svea rikes femte och sjätte största städer. Hon erkände att de inte satsat på värvning
förr men att en vändning av vinden var på väg. Hon tyckte att Östergötlands, Södermanlands och
Skaraborgs distrikt behöver varsin konsulent.
§ 200
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten
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§ 201
FORTSATT DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM
FÄLTKONSULENTSYSTEM
Jon-Erik Flodin, förbundsstyrelsen, försäkrade att förbundsstyrelsen fortfarande stod bakom sitt
förslag, och förtydligade att förslaget endast gäller två år och är ett test förbundsstyrelsen vill göra.
Han berättade att de inte tror på halvtider. Sedan berättade han om sitt ursprungliga distrikt,
Gävleborg, som enligt honom inte vuxit med hjälp av konsulenter utan p.g.a. duktiga medlemmar.
§ 202
ORDNINGSFRÅGA
Niklas Christerson, Uppsala, tyckte att det vore smidigt att framtaga ett komplett förslag baserat på 15
konsulenter och ett baserat på 16 konsulenter och sedan ställa dessa mot varandra.
§ 203
ORDNINGSFRÅGA
Åsa Hagelstedt, presidiet, föreslog att kongressen skulle ajournera sig för middag och återsamlas vid
18.30
Lina Boberg, Västerbotten, tyckte 18.00 var ett bättre klockslag för återsamling, då det bara var
ombuden från UNF:s kongress som skulle äta.
§ 204
AJOURNERA
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna från klockan 16.53 till 18.00.
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Fredagen den 10 juli 2009

ÅTTONDE SESSIONEN
Ordf: Lars Halvarsson
Åsa Hagelstedt
Sekr: Josef Söreke
Edit Persson
Kamilla Andersson
§ 205

ÅTERUPPTAGNING
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 18.03.
§ 206

VAL AV TILLFÄLLIG RÖSTRÄKNARE
Åsa Hagelstedt, presidiet, informerade om att rösträknaren Anna Henriksson inte skulle närvara under
kvällens förhandlingar. Lisa Forsström, Västerbotten, föreslogs som tillfällig rösträknare.
Kongressen beslutade
att

välja Lisa Forsström som tillfällig rösträknare.
§ 207

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM FÄLTKONSULENTSYSTEM
Kongressen beslutade
att

avslå motion nr 19 om att alla distrikt ska ha minst en fältkonsulent,

att

avslå Mats Hedens förslag nummer 4,

att

ändra fältkonsulentsystemet till 16 tjänster genom att Östergötland och Södermanland delar
en konsulenttjänst på heltid,

att

Skaraborgs distrikt och Älvsborgs distrikt ska dela på en konsulenttjänst,

att

de distrikt som blir helt utan konsulent bör ges rätt till konsulentstöd,

att

avslå förslag 1 i torgprotokollet,

att

undersöka möjligheten att ta in en volontär till de distrikt som blir utan konsulent,

att

Skånes distriktskonsulent vid behov hjälper Blekinge och Hallands distrikt i den utsträckning
som Skånes distriktsstyrelse anser behövlig,

att

Västmanland, Halland och Blekinge, som är utan konsulent, kan få hjälp av sina
granndistrikt,

att

låta UNF:s utbildningsledare skapa en studiecirkel kring att driva ett distrikt genom att få
administrativ kunskap och ekonomisk kunskap, samt

att

med gjorda ändringar i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag till fältkonsulentsystem.
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§ 208
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM BUDGET FÖR 2010 OCH
2011
Anna Ekström, Skåne, tyckte att det är bra för dem som inte kan betala sin avgift på annat sätt att
använda sig av SMS-betalning. Hon ville uppmana de personer som kan betala på vanligt sätt att göra
det efter som att det kostar förbundet 25 kronor/SMS annars.
Anja Karinsdotter, medlem, och Anna Öhrman, Örebro, tyckte att budget är en skitspännande fråga för
en organisation som UNF som har så grymt mycket pengar. Till exempel gav de som förslag att en
backdrop vi hade på en kongress för några år sedan kostade lika mycket som hela Juventes kongress.
De påpekade att vad vi beslutar att göra med UNF:s pengar visar vilken sorts organisation vi vill vara,
vilken kultur vi vill ha i vår organisation vad det gäller medlemmar och anställda. De tyckte att UNF
borde synas och höras mer. De undrade om vi får ut det mesta möjliga av pengarna med nuvarande
budget. De vill skapa en sann folkrörelse igen, som bygger på medlemmarnas vilja, inte på
kanslipersonal. Därför föreslog de att de tre tjänster som finns idag blir till en tjänst som jobbar med
frågorna. De ville också att en grupp med engagerade ungdomar ska finnas som kan ta fram snygga tshirtar, göra hemsida, göra en publikation till alla medlemmar som inte varit aktiva på länge t.ex. De
tyckte att det finns oändliga möjligheter kring vad man kan göra och att man inte ska låsa sig vid
kanslianställda och papperstidning. På så sätt frigörs väldigt mycket pengar. Anja och Anna tycker att
UNF ska vara en folkrörelse! De argumenterade för ett förslag från Anna Henriksson, som föreslog
kongressen besluta
att

ändra not nr 9 medlemstidning till 0 kronor,

att

ändra not nr 8 kansli till 3 913 500 kronor,

att

under not nr 4 lägga till ”politik och informationsgrupp” 400 000 kronor,

att

övrigt överskott ska gå till verksamhet, samt

att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda om och hur man kan minska kostnaderna
för kansli och Motdrag och samtidigt skapa förutsättningar för mer
medlemsengagemang om ovanstående inte går igenom.

Niklas Christerson, Uppsala, ville svara på det Anja och Anna just var uppe och sa. Han tyckte inte att
det var något bra förslag, han tyckte att UNF istället ska synas mycket och att en del i det är en kaxig
och bra medlemstidning som går ut till alla medlemmar, framförallt till de som inte är så aktiva. Han
tyckte att det också gav en möjlighet att visa en bild av vad som händer i den drogpolitiska debatten,
nyhetsförmedling och interndebatt. Han förklarade att på förra kongressen fanns ett förslag från
förbundsstyrelsen att göra om Motdragstjänsten till en halvtid, som röstades ner med stor marginal.
Niklas hoppades på ett lika klokt beslut idag.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, hade också lite åsikter om förslaget. Han tyckte att ambitionen att
medlemmarna ska driva mer av verksamheten är jättebra, han skulle t.ex. gärna se att fler medlemmar
gjorde en större del av tidningen. Han förklarade att förbundsstyrelsen beslutat att tillsätta en
marknadsföringsgrupp som ska jobba med extern information, profilmaterial och marknadsföring. Han
trodde att det skulle bli övermäktigt för en person att klara av de arbetsuppgifter som finns på tre
tjänster idag men som förbundsstyrelsen nu beslutat att dra ner till två tjänster efter en kansliutredning.
Han tyckte att det var ett bra förslag att mer kan göras av ideella, men att vi också behöver ha
kansliresurser. Därför tyckte han att det kändes som en rimlig uppdelning med en person som jobbar
med intern information och en med extern information. Det senare tar mycket tid och energi och
kräver utbildning. Därefter påpekade han att han talat i PRECIS två minuter.
Anja Karinsdotter, medlem, tyckte att Robert var duktig, inte bara med att hålla tiden utan också på
väldigt mycket annat. Hon höll med Robert i allt han sa utifrån hur situationen ser ut idag. Hon utgick
dock ifrån hur hon skulle vilja ha det i framtiden, utan att sitta fast i hur vi har det just nu. Hon anförde
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att folk är oroliga för att vi går mot en tjänstemannaorganisation där medlemmar inte tror att de kan
utan litar mer på de anställda i Stockholm. Hon tyckte att de försök som gjorts med Motdragskommitté
osv. är lite plåster på såren. Hon trodde inte att kongressen vågade ta bort redaktören helt, men
uppmanade till att tänka om och tänka nytt.
Anna Öhrman, Örebro, ville även tillägga att om inte förslaget går igenom så vill de att
förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda om och hur man kan minska kostnaderna för kansli och
Motdrag och samtidigt skapa förutsättningar för mer medlemsengagemang.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, antog utmaningen att tajma en minut. Han ville inte hålla med
Anja utan tyckte snarare att fokus ska vara utvecklingen i UNF. Han tycker inte att mer och mer görs
på kansliet, snarare att det görs mindre på kansliet och i förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har
jobbat med att stärka distrikten och att göra deras roll starkare och ge mer pengar till distriktsstöd.
Förbundet är i förbundsstyrelsens ögon en slasktratt. Robert konstaterade tillslut att han hade några
sekunder till godo.
Lovisa Bengtsson, Kronoberg, hade en fråga till ombud 14 som lagt förslag nummer 4 om vart
motionären ville komma med sitt förslag.
Anja Karinsdotter, medlem, tyckte att Robert hade helt rätt. Hon tyckte också att förbundsstyrelsen
gått i rätt riktning, all eloge och heder. Hon menade dock att i ett tioårsperspektiv hade för mycket gått
åt fel håll. Nu tyckte hon att det är på väg åt rätt håll igen och att UNF ska fortsätta åt det hållet. Hon
uppmanade ombuden att fundera över vilken kultur vi vill ha i UNF och vad vi ska göra med våra
pengar. Hon tyckte att om de inte var mogna att ta beslutet nu så fatta beslutet att det ska utredas till
nästa kongress.
Mats Heden, Stockholm, svarade Lovisa att som han föredrog igår anser att förbundsstyrelsen ska
jobba på ideell basis och därför inte vara arvoderad. Han förklarade att diskussion kring första attsatsen redan var förd häromdagen (trodde han). Sen konstaterade han att han nu började bli trött. Han
förklarade att eftersom att ingen visste hur det skulle bli med fältkonsulenterna så skrev han de andra
två att-satserna. Nu när det är beslutat vill han dra tillbaka de andra två att-satserna och återkomma
med förslag på vart de pengarna ska dumpas.
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, hade en sakupplysning. Hon upplyste kongressen om de
utredningar de gjort gällande besparingar, omfördelning av pengar och hur kansliet ska jobba effektivt.
2008 gjordes besparingar på 500 000 kronor på personal och administrativa åtgärder, 2009 gjordes
besparingar på 250 000 kronor. Hon förklarade att enligt budgetförslaget kommer UNF att spara
500 000 kronor/år de kommande två åren, vilket blir ca 2 miljoner kronor sammanlagt. Therese
förklarade att dessa pengar i princip har flyttats över till förenings- och distriktspotterna.
Gabriella Franzén, medlem, kände att hon behövde svara Anja och Anna eftersom hon sitter i
Motdragskommittén. Hon tycker att det är jättebra att ha en som är ansvarig för Motdrag, för det är
svårt att hitta folk som vill sitta i kommittén. Hon tycker det är bra att det finns professionell journalist
som jobbar med det för att få bra kvalitet på tidningen. Om Motdrag skulle göras av bara medlemmar
trodde hon att det skulle kunna bli bortprioriterat. Hon tyckte att tanken är bra, men att de som är
intresserade kan höra av sig redan nu, så kanske man kan jobba på det i framtiden. Hon menade att det
vore svårt som det ser ut nu att behålla kvaliteten på Motdrag utan någon anställd som jobbade med
det.
Malin Thorson, Göteborg, hade en fråga till Anja och Anna. Hon undrade om hon hade missuppfattat
något. Som hon förstod det ligger redaktionstjänsten under not 8 kansli, det under not 9 handlar bara
om kostnaden för att skicka ut tidningen. Det sistnämnda har de dragit ner till noll, men hon menade
att även om ideella skriver tidningen behövs det väl någon som skickar ut den.
Lars Halvarsson, presidiet, läste ett yttrande som inkommit från Mats Heden, Stockholm. Han föreslog
kongressen besluta
att

överblivna pengar fördelas till äskningspotten.
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Anja Karinsdotter insåg att hon glömde poängtera hur radikalt deras förslag är. De tycker inte att man
behöver skicka ut papperstidning till alla medlemmar utan att det går att nå samma effekt på andra sätt
i dagens IT-samhälle. De ville ge 400 000 till förfogande till gruppen som ska jobba med det.
Lars Halvarsson, presidiet, upplyste om bordläggningen av arvoderingsfrågan som diskuterades
häromdagen och som alltså skulle beslutas om nu.
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, tänkte prata om precis det Lars just tog upp. Hon ville
sakupplysa om hur länge vi haft arvoderingar på förbundsnivå i UNF. Hon hade försökt göra en
undersökning. Hon kollade inte längre tillbaka än 15 år, men de senaste 15 åren har vi haft
arvoderingar av olika typer.
Niklas Christersson, Uppsala, sa som svar till Therese att vi har haft arvoderingar tidigare, men bara
två år med två heltidsarvoderingar. Som jämförelse kommer IOGT-NTO att ha 1,25 arvodering efter
den här kongressen. Han tyckte fortfarande att en arvodering skulle räcka till UNF. Han tyckte också
fortfarande att det är bra med en tidning som kan kommentera vad som händer i debatten om alkohol
och andra droger.
Lars Halvarsson, presidiet, läste upp ett yttrande som hade inkommit från Eric Tegnander och Anna
Ekström. De föreslog kongressen besluta
att

anse förslaget om att utreda möjligheten att minska på personalkostnader besvarad.

Lars Halvarsson upplyste också om att det varit fem kvinnor i rad i talarstolen innan Niklas, efter att
ha blivit uppmärksammad på det av ett ombud.
Mårten Malm, Kronoberg, ville säga att han tycker att det är bra att vi arvoderar ordförande och vice
ordförande och att vi ska fortsätta med det. Han menar att det krävs att de inte behöver jobba vid sidan
om.
Mats Heden, Stockholm, ställde en fråga till Mårten Malm om varför han anser att det behöver
arvoderas två personer när vi klarat oss med bara en under minst 11 år och klarat oss med upp till 1,5
de senaste 13 åren.
Mårten Malm, Kronoberg, kände att det inte är en detaljfråga utan att det är en fråga som är
övergripande av samma anledningar som att socialdemokraterna betalar Mona Sahlin pengar eller att
Lars Ohly får pengar från Vänsterpartiet. Man behöver pengar för att kunna göra sitt jobb.
Linda Tjälldén, Västernorrland, berättade att hon i kanske 1,5 år har jobbat i politik- och
påverkansutskottet samt suttit med i utbildningsgruppen. Hon tyckte att hon sett en liten del av hur
mycket tid Robert lagt ner och kunde bara gissa att Salam lagt ner minst lika mycket tid. Hon menade
att det behövs två arvoderingar eftersom UNF är på väg att växa. För att vi ska kunna göra det och bli
alla medlemmar vi tänkt att vi ska bli behöver vi två arvoderade i styrelsen. Hon konstaterade också att
två tjänster på kansliet behövs, en drogpolitisk sekreterare och en tjänst till. Oavsett vad som händer
har inte ideella all tid i världen.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, hann inte skriva klart men konstaterade att han är rätt bra på att
freestyla också. Han pratade om den stora skillnaden mellan ideell och anställd, som han ser det. Han,
som arvoderad ordförande, är en del av förbundsstyrelsen, inte kansliet. Det är en viktig skillnad, både
vilken roll man har i organisationen och vad det finns för förväntningar på en i ens roll. Norrmännen
har ett bra ord för det: friköpt i stället för arvoderad. Han menar att det inte handlar om att få pengar
för att göra saker för UNF, utan att få pengar för att slippa göra annat så att han kan göra så mycket
som möjligt för UNF. Han avslutade sedan abrubt när presidiet informerade honom om att han bara
fick prata i en minut.
Martin Knutsson, Uppsala, ville repetera sig lite från tidigare diskussion för några dagar sen. Han
menade att de här pengarna inte är mycket pengar. De arvoderade klagar på att det är rätt mycket jobb
för rätt lite lön, man kan höra med deras respektive hur mycket de jobbar och hur sällan de är hemma

95
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

och hur bittra bägge partnerna för båda de arvoderade är i frågan. Han tycker att det är välspenderade
pengar.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, ropade från sin plats i salen att han inte är bitter.
Malin Thorson, Göteborg, hade lagt förslaget att utöka med en extra konsulent, kostnad 400 000, som
gick igenom. Hon hade också lagt förslag om att minska äskningspotten med 200 000 kronor och gå
200 000 kronor minus/år. Om de andra yrkandena som kommit in skulle gå igenom så att vi sparar in
pengar på arvoderingar etc. tyckte hon att de 200 000 ska vara kvar i äskningspotten, men om inte
tyckte hon att vi skulle använda de pengarna.
Mårten Malm, Kronoberg, sa att även om han var emot 16 konsulenter så anser han att vi får ta
underskott och inte ta bort saker från budgeten. Han tycker att äskningspotten är en bra sak.
Kongressen beslutade
att

öka fältkonsulentposten med 404 280 kronor,

att

avslå förslag nummer 3 i torgprotokollet om att halvera posten ”Arvodera ordförandepar”,
samt

att

avslå första att-satsen i förslag nummer 4 i torgprotokollet om att stryka posten ”Arvodera
ordförandepar”.
§ 209

ORDNINGSFRÅGA
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, undrade om den kongresspost på 10 000 som står under förslag
5 i torgprotokollet inte skulle vara 100 000 egentligen, om hon mindes diskussionen rätt.
Förslagsläggaren konstaterade att Therese hade rätt och att det saknades en nolla.
§ 210
YTTERLIGARE BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM BUDGET
FÖR 2010 OCH 2011
Kongressen beslutade
avslå förslag nummer 5 i torgprotokollet, samt
att
att

avslå att-sats 1-3 i Anna Henrikssons förslag om ändringar i budget.
§ 211

SAKUPPLYSNING
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, kom springande och meddelade att de beslut som tagits hittills
innebär att UNF gör ett minusresultat på 405 980 kronor för 2010 och 427 750 kronor för 2011.
Därmed föll den fjärde att-satsen i Anna Henrikssons förslag.
§ 212
YTTERLIGARE BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM BUDGET
FÖR 2010 OCH 2011
Kongressen beslutade
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att

minska posten ”äskningspott” med 200 000 kr 2010 och 2011,

att

anse femte att-satsen i Anna Henrikssons förslag besvarad, samt

att

med gjorda ändringar i övrigt fastställa förbundsstyrelsens förslag till budget för 2010 och
2011.

Niklas Christerson, Uppsala, reserverade sig mot beslutet att fortsätta heltidsarvodera två personer i
förbundsstyrelsen med motiveringen: ”Min principiella ståndpunkt är att förtroendevalda inom IOGTNTO-rörelsen ska utföra sina uppdrag ideellt i så stor utsträckning som möjligt med ideellt
engagemang som drivkraft. Därför bör en heltidsarvodering vara tillräcklig”.
§ 213
ORDNINGSFRÅGA
Det inkom önskemål om att få höra alla nomineringar igen. Lars Halvarsson, presidiet, lovade att
återkomma med information om det.
§ 214
MAJ-VÄRVARTÄVLINGEN
Vidar Aronsson och Robert Damberg, förbundsstyrelsen, intog talarstolen för att kora vinnarna av
maj-värvartävlingen. De berättade att tävlingen gick ut på att distrikten duellerade mot varandra och
att vinnardistrikten fick 300 fikor. Någon undrade vad en fika är värd och fick svaret att den är värd
cirka 11 Vidar-kramar. Vid önskemål kan man växla Vidar-kramarna mot Robert-kramar. Vidar läste
upp resultaten som följer:
Göteborg vs Dalarna, vinnare: Göteborg
Halland vs Södermanland, vinnare: Södermanland
Skaraborg vs Blekinge, vinnare: Skaraborg
Jämtland vs Gotland, väldigt tight, vinnare: Gotland
Uppsala vs Kronoberg, inte så tight, vinnare: Kronoberg
Kalmar vs Östergötland, vinnare: Kalmar
Norrbotten vs Älvsborg, vinnare: Älvsborg
Västerbotten vs Skåne, vinnare: Skåne
Stockholm vs Västernorrland, vinnare: Stockholm (en krossande seger)
Värmland vs Örebro, vinnare: Örebro
Jönköping vs Gävleborg. Här lämnade Jönköping walk over och trodde att Gävleborg också gjorde
det, men det ansåg inte Gävleborg att de hade gjort. Vinnare: Gävleborg.
Det inkom önskemål om att få veta exakta värvningssiffror och strömmade sedan in tips till Vidar om
hur han skulle kunna kommunicera ut det, till exempel på hemsidan och Dusten. Han lovade att fixa
det.
Vidar hälsade till förlorardistrikten: ägda!
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, uppmanade distrikten att ta det som en utmaning och bad sedan
Vidar ta bort sin maskin, då han inte tycker om moderniteter.
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§ 215
UTMÄRKELSE
Robert Damberg, givmild, berättade att de inte bara skulle dela ut pris till bästa distrikt utan också
hade en utmärkelse kvar. ”Vänta, vi har ju redan delat ut alla fem…?” tänker ni nog, sa han, men
berättade sedan att förbundsstyrelsen minsann hade inrättat en ny utmärkelse, Hjältevärvaren:
”HJÄLTEVÄRVAREN 2009
Under de senaste åren har detta distrikt haft ett fantastiskt lyft i antalet medlemmar och verksamhet.
Hjältevärvaren har håvat in medlemmar på värvardagar, dragit igång samarbeten med kommuner och
fixat grymma uppföljningsarrangemang och på så sätt delat med sig av Sveriges grymmaste
ungdomsorganisation till fler. Han har näst intill på egen hand lyft distriktet från att vara sakta
utdöende till att sprudla av medlemmar, energi och engagemang! Niklas är en sann hjältevärvare!
Hjältevärvaren 2009 tilldelas Niklas Claesson.”
Efter stående ovationer tackade Niklas Claesson för det fina priset och sa att ju fler värvartillfällen,
desto fler blir värvade.
§ 216
GALEN MÖTESORDFÖRANDE
Åsa Hagelstedt, presidiet, har under tiden som Robert och Vidar pratat gått bananas med
Worddokumentet som projiceras så att alla ombud ser.
§ 217
GALEN MÖTESORDFÖRANDE PROTESTERAR
Åsa Hagelstedt, presidiet, läste högt ur protokollet och uppmanade justerarna att göra något åt
ovanstående paragraf. De skakade på huvudena från salen och Lina Boberg ropade att hon hade
antecknat samma sak.
§ 218
INFORMATION
Lars Halvarsson, presidiet, konstaterade att nu ska vi ha lite tråkigt igen, nämligen läsa upp saker ur
papper. Han läste sedan upp alla nomineringar som inkommit inför morgondagens val. Två nya
nomineringar hade inkommit, nämligen till Actives kongress dit Jimmie Norberg och Mats Heden
nominerats.
Flera ombud i salen undrade hur många ombud vi har rätt att skicka till Actives kongress. Svaret var
att det vet vi inte än.
Robert Damberg, tidigare ombud på två Activekongresser, gjorde en kvalificerad gissning om att UNF
förmodligen får skicka 3 eller 4 ombud. Han berättade att Active precis har gjort om stadgarna så att
UNF ligger precis på gränsen mellan 3 och 4.
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§ 219
ORDNINGSFRÅGA
Åsa Hagelstedt, presidiet, hade en ordningsfråga. Hon konstaterade att eftersom ombuden och
presidiet är så jävla bra så är vi klara med allt vi skulle vara klara med. Presidiet hade ett förslag om att
ta sovmorgon och börja förhandlingarna klockan 10.00 med genomgång inför torget om
förbundsstyrelsevalet, jobba en kvart, sen fika, sen gå ut till torg.
Eric Tegnander ville bara fråga om frukosten serveras på samma tid.
Åsa Hagelstedt, som äter frukost på vandrarhemmet där hon bor (sekreterarens anm.), sa att hon inte
hade någon aning om det. Robert Damberg, förbundsstyrelsen, upplyste om att frukosten serveras
samma tid imorgon bitti som tidigare dagar. Robert föreslog att kongressen skulle börja
förhandlingarna 9.00 och på så vis få tid att piffa till sig inför kvällen. Det konstaterades att vi gör som
det står i schemat och börjar 9.00.
§ 220
ORDNINGSFRÅGA
Någon undrade vad som hände med förslag 5 om arvoden. Åsa Hagelstedt, presidiet, svarade att hon
uppfattade det som att när diskussionen kom upp beslutades det att vi tar det under besluten om
budget.
§ 221
NOMINERINGAR TILL ACTIVEKONGRESSEN
Lars Halvarsson, presidiet, läste upp fler nomineringar till Activekongressen. De ytterligare
nomineringar som hade inkommit var Lovisa Bengtsson, Therese Jonsson och Maria Josefsson.
§ 222
INFORMATION
Therese Jonsson, Skåne, visade upp en ryggsäck som hade hittats i matsalen. Mysteriet med den
upphittade väskan fick en snabb upplösning när John Kraft erkände att det var hans.
§ 223
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna klockan 19.36.
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Lördagen den 11 juli 2009

NIONDE SESSIONEN
Ordf: Åsa Hagelstedt
Lars Halvarsson
Ellinor Eriksson
Sekr: Anna Classon
Jonas Svensson
Ida KM Karlsson
Josef Söreke
§ 224

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna 09.09.
§ 225

INFORMATION
Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, informerade om avslutningsfesten. Alla ska samlas kl 17.30 för att
kl 18.00 gemensamt gå i festtåg till avslutningsfesten.
§ 226
FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Andreas Ericsson, valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag att förbundsstyrelsen ska
bestå av 11 personer.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen 2009-2011 ska bestå av 11 ledamöter.
§ 227

FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSSTYRELSE
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, alla från valberedningen, redogjorde för
valberedningens förslag till ny styrelse. De berättade att valberedningens arbete letts under devisen att
ta fram den bästa styrelsen för UNF nu och i framtiden. Detta innebär att de förelår en styrelse som de
upplever kan bygga organisationen och se möjligheter och utmaningar.
Till ny ordförande föreslog de Vidar Aronsson, som de beskriver som en person med GO och
kämparanda, och som arbetat hårt för att öka medlemstalet i UNF.
Till vice ordförande föreslog de Linda Engström som varit mycket aktiv och besökt många
distriktsarrangemang samtidigt som hon drivit sina frågor i förbundsstyrelsen. Valberedningen sa
vidare att hon har en bred erfarenhet och de tror att ordförandeparet tillsammans kommer utgöra en
kämpande kraft i UNF som i fortsättningen kommer kunna kallas för ”Den dynamiska duon!”.
Till sekreterare föreslogs Lina Boberg som enligt valberedningen är en person med fantastisk struktur
och ett bra ordningssinne som garanterat kommer skriva bra protokoll och dessutom kommer få dem
klara i tid.
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Till utbildningsledare förelogs Oskar Jalkevik som beskrevs som en styrelseräv vars fleråriga
erfarenhet skulle bli en tillgång för den nya styrelsen.
Till kassör föreslogs Therese Johansson som i förslagen till kassör blivit beskriven som ”UNF:s bästa
kassör genom tiderna”, och som har förmågan att göra ekonomin lättförstålig.
Till ledamöter i styrelsen föreslog valberedningen:
Karin Melbin som under flera år arbetat med UNF:s internationella arbete och som dessutom är duktig
på kamratstödsfrågor.
Maik Dünnbier som kommer med nya perspektiv till styrelsen och även kommer att kunna bidra med
sina kunskaper om europeisk alkoholpolitik som han fått genom sitt engagemang i Active.
Gabriella Franzén som är en av UNF:s flitigaste insändarskribenter och med stora kunskaper om
alkoholpolitik.
Jonas Lundquist beskrevs som en person med stor förmåga att få saker att hända och som är
engagerade i det lokala och förebyggande arbetet.
Simon Brehmer som hela tiden dykt upp bland de nomineringar som valberedningen tagit emot, och
som kommer kunna bli en drivande kraft i det förebyggande arbetet. Planen är dessutom att han ska
kunna fungera som en inofficiell vice kassör, för att eventuellt kunna axla ansvaret som kassör efter
nästa kongress.
Lisa Forsström, som beskrivs som en positiv kraft som kommer att liva upp och engagera hela
organisationen, och vara en enorm tillgång i det förebyggande arbetet.
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen
besluta
att

till ordförande för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson, Bromma.

att

till vice ordförande för perioden 2009-2011 välja Linda Engström, Umeå.

att

till sekreterare för perioden 2009-2011 välja Lina Boberg, Umeå.

att

till kassör för perioden 2009-2011 välja Therese Johansson, Sandviken.

att

till utbildningsledare för perioden 2009-2011 välja Oskar Jalkevik, Årsta.

att

till ledamöter för perioden 2009-2011 välja Jonas Lundquist, Piteå, Simon
Brehmer, Jönköping, Gabriella Franzén, Lund, Karin Melbin, Göteborg, Maik
Dünnbier, Örebro, och Lisa Forsström, Skellefteå.

Övriga nomineringar ansågs föredragna.
§ 228
FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL TVÅ LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN
Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

till ledamöter i riksstyrelsen för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson och
Therese Johansson.
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§ 229
FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL TVÅ REVISORER MED TVÅ SUPPLEANTER
Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

till revisorer för perioden 2009-2011 välja Anders Ringnér och Hanna Rönnmark,

att

till revisorssuppleanter för perioden 2009-2011 välja Lars Halvarsson och Ellinor
Eriksson.
§ 230

FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL GRANSKNINGSUTSKOTT MED FEM
LEDAMÖTER, VARAV EN SAMMANKALLANDE, OCH FEM ERSÄTTARE
Rasmus Källström, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

till granskningsutskott för perioden 2009-2011 välja Anna Öhrman, Niklas
Christerson, Jobjörn Folkesson, Sergio Manzanares och Ellinor Eriksson,

att

utse Sergio Manzanares till sammankallande i granskningsutskottet,

att

välja Dennis Karlsson, Jimmie Norberg, Mats Heden, Jenny Karinsdotter och Sofia
Hallbert till ersättare i granskningsutskottet.
§ 231

FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL VALBEREDNING MED FEM LEDAMÖTER,
VARAV EN SAMMANKALLANDE, OCH FEM ERSÄTTARE
David Svensson och Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, föredrog framtidsutskottets förslag till ny
valberedning och bad om ursäkt för att det inte kommit med i handlingarna. De talade även om att det
gjorts en ändring så att Anna Henriksson, Vännäs, ersätter Sergio Manzanares i förslaget.
David Svensson, Jenny Karinsdotter, framtidsutskottet, föreslog kongressen besluta
att

till valberedning välja Mi Larsson, Uppsala (sammankallande), Anna Henriksson,
Vännäs, Dennis Karlsson, Jönköping, Torunn Folkesson, Halmstad, Viggo Stahle,
Visby.

att

till ersättare i valberedningen välja i följande ordning Emma Svensson, Årsta,
Louise Pedersen, Boden, Tove Eriksson, Åsele, Martin Winnfors, Kumla, Anna
Maria Mårtensson, Årsta.
§ 232

FÖREDRAGNING AV FÖRSLAG TILL OMBUD TILL ACTIVES KONGRESS 2010
Malin Thorson, Göteborg, nominerade Jimmie Norberg, som är mycket engagerad i europeiska frågor,
och bla varit ersättare vid en tidigare Active-kongress, och Maria Josefsson som nyligen gått
utbildningen Projektledaren på Wendelsbergs folkhögskola, och som är mycket engagerad i och
intresserad av frågorna.
Gabriella Franzén, Skåne, nominerade Therese Jonsson som är ordförande för Skånes distrikt, och
alltid är väldigt lyhörd för medlemmarnas åsikter och därför skulle representera UNF på ett bra sätt.
Malin Thorson föreslog kongressen besluta
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att

välja Jimmie Norberg och Maria Josefsson som ombud till Actives kongress

Gabriella Franzén föreslog kongressen besluta
att

välja Therese Jonsson som ombud till Actives kongress
§ 233

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig för torg och återsamlas kl 10.10.
§ 234

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna kl 10.14.

Lars Halvarsson, presidiet, meddelar att ”mingeltorget” nu är avslutat, och att beslut kommer att tas
efter fikat.
§ 235
ORDINGSFRÅGA
En ordningsfråga hade inkommit angående att riva upp beslutet att distrikt utan konsulent ska ha rätt
till 20 konsulentdagar.
Simon Brehmer, Jönköping, motiverade detta med att alla nog inte hängt med när beslutet togs,
eftersom fokus i diskussionen legat på om det ska vara 15 eller 16 konsulenter. Han menade att
beslutsordningen varit oklar.
Therese Jonsson, Skåne, undrade vad han ansåg varit otydligt.
Simon Brehmer, Jönköping, svarade att formuleringen om att varje distrikt ska få 20 konsulentdagar är
väldigt ospecificerad, och att han tror att frågan inte fick tillräckligt stort utrymme i debatten för att
folk ska ha hunnit hänga med på vad det var de beslutade om.
Eric Tegnander, Skåne, berättade att även ombuden från Skåne kollat på detta, eftersom de ansåg att
tilläggsförslag 5, som gick igenom, skulle orsaka problem.
Martin Knutsson, Uppsala, upplyste om att det är skillnad mellan att diskutera ordningsfrågan och
sakfrågan. Han yrkade på att man skulle bifalla ordningsfrågan och ta upp sakfrågan senare.
Åsa Hagelstedt, presidiet, förtydligade att ifall ordningsfrågan bifalls så kommer sakfrågan att
diskuteras under eftermiddagen.
Kongressen beslutade
att

riva upp beslutet.
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§ 236
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig för fika klockan 10.19.
§ 237

ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 10.48.
§ 238

INFORMATION
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, bad om ursäkt för allt. Han har blivit missförstådd kring
prisutdelningen igår kväll, och vill be om ursäkt om någon tagit illa upp. Han förklarade att det i
majvärvarduellen mellan Jönköping och Gävleborg inte fanns någon vinnare, då båda dragit sig ur
tävlingen. Åsa Hagelstedt, presidiet, förlät honom för allt.
Emma Svensson, Stockholm, och Jenny Elgh, medlem, äntrade scenen. Jenny har jobbat som volontär
i Juvente Norge. De har en idé om att jobba med kamratstöd över gränserna, och ska ha en kurshelg
tillsammans med Juvente i höst- som är en start på ett bra utbyte mellan Norge och Sverige. De
välkomnade alla till kursen och välkomnade också fler initiativ för att öka samarbetet med Juvente
Norge.
§ 239
PRISUTDELNING
Linda Engström, förbundsstyrelsen, och Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, avslöjade vinnaren i den
rafflande finalen i tisdagens distriktstävling. Vandringspriset i form av en buckla gick till Kronoberg
som kom upp på scenen och glatt tog emot priset. Kramkalas utbröt. Fy fan vad vi är bäst, utbrast
någon av Kronobergarna. För att visa sin ödmjuka sida sade de sedan också att hela UNF är bäst.
§ 240
INFORMATION
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, och Jonas Lundqvist, förbundsstyrelsen, överraskade
ombudsförsamlingen med att en del av fjolårets överskott ska gå ut till UNF-landet. Det är ganska
mycket pengar, sade Jonas. Mycket pengar är det, minst 700 000 kr handlar det om tillade han sedan.
Utav pengarna ska 5 000 kr gå till varje distrikt för att arbeta med distriktsstyrelsens i någon form,
exempelvis att ha en bra arbetshelg. De övriga stålarna ska fördelas till alla aktiva föreningar, per
betalande medlem.
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§ 241
AVTACKNING
Robert Damberg, förbundsordförande en liten stund till, och Salam Kaskas vice förbundsordförande
en liten stund till, ville få upp alla som suttit i presidiet under förhandlingarna på scenen. Presidiet fick
finfina badlakan från UNF-shoppen i present.
Rickard Eriksson, Martin Eriksson, Olof Lavesson och Emma Knudsen som hjälpt till med lite allt
möjligt, så som att vara skärmansvariga och vakter kallades upp av Robert Damberg på scenen. Även
de fick badlakan för att kunna torka bort all svett som producerats av allt spring under
kongressveckan.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tyckte att dela ut presenter och tacka folk är det roligaste med att
vara förbundsstyrelseordförande, kände sig som en jultomte, och njöt lite en stund. Han kallade upp de
ur kanslipersonalen som ska sluta på scenen. Andrea Lavesson, Johanna Nyström och Lina Staav
tillsammans med Tobias Tengström klev raskt fram. De fick inte några badlakan för att de nog redan
ordnat det själva då de har nyckeln till förrådet där de förvaras, menade Robert. Istället fick de mer
personliga presenter.
Robert sa: Lina har jobbat i flera år som biträdande generalsekreterare, och har gjort ett mycket bra
jobb. Hon ska nu lämna sitt arbete på UNF, men bara nästan eftersom hon ska bli lärare på Tollare
folkhögskola som IOGT-NTO-rörelsen äger och som UNF har mycket samarbete med. De berättade
att Lina är ganska lättskrämd och att det är ganska kul. Hon fick därför ett presentkort på en
spökvandring i Gamla stan i Stockholm. Rörd till tårar tackade hon för presenten.
Andrea Lavesson har varit biträdande generalsekreterare under snart ett år. Ett jävligt roligt och bra år,
enligt Robert, där Andrea har styrt upp och agerat virvlande vind under året med fart och fläkt och
därför fick ett presentkort på att köra street car på Stockholms gator utdelat till sig av Robert.
Johanna har jobbat som informationssekreterare på kansliet. Robert berättade att Johanna gjort ett
fantastiskt jobb där hon bland annat gjort grymma profilprodukter. Det har varit två fantastiska år.
Robert tyckte det hade varit skitkul att jobba med Johanna och berättade vidare att Johanna är den som
busar mest på kansliet. Hon affischerar bland annat med konstiga poppojkeaffischer. Lite gråare
kommer det bli nu när hon försvinner. Hon ska få ett presentkort på att glida runt lite på Djurgården på
Segway.
Tobias. Kära Tobias! Ingen här inne har inte pratat med Tobias någon gång åtminstone, menade
Robert. Tobias har jobbat hos UNF i åtta imponerande år. Han har under hela tiden varit kansliets
starka klippa. Han har koll på allt, och har varit en otrolig trygghet för styrelsen och kansliet och för
många andra. Tur att han inte försvinner jättelångt, utan till IOGT-NTO eftersom han bara ska flytta
upp en våning. IOGT-NTO får det bästa vi har, menade Robert Damberg. Grattis till IOGT-NTO.
Vidare berättade Robert att Tobias pratat mycket i telefon. Ett litet fnitter bröt ut eftersom
igenkänningsfaktorn bland UNF:arna som suttit på andra sidan telefonlinjen var så stor. Allt ringande
verkar göra honom törstig, så han fick en ståndsmässig vattenkaraff att använda på sitt nya kontor på
IOGT-NTO. En mycket lång, stående ovation tog vid. Många känslosamma tårar gräts.
Representanter från alla distrikt kom upp på scenen för att också de hylla klippan Tobias, de fick
trängas lite. Värddistriktets Malin Thorson tog till orda. Hon, å alla distrikts vägnar, tackade Tobias
för det ovärderliga jobb och stöd de fått under de år han jobbat. Hon själv hade aldrig hört någon säga
något annat än positivt om Tobias. Och hade själv pratat med honom en gång i veckan den senaste
tiden och fann det lustigt att det här är första gången hon ser honom i verkligheten. Det är tråkigt att
han slutar, fortsatte hon, men tack, tack, tack för allt du gjort! Här kommer en present för att slappa,
lite somriga prylar från UNF-shoppen och presentkort på resor, sa hon och räckte över presenten till
Tobias. Tack från oss alla i föreningar, distrikt och, ja alla UNF:are, avslutade hon.
Tobias klev upp i talarstolen och sade att UNF är coolaste ungdomsorganisationen som han känner till,
vi får se om IOGT-NTO kan leva upp till motsvarande nivå, tillade han. Det här har varit åtta helt
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fantastiska år. Han har haft väldigt roligt, det finns så många roliga och bra UNF:are som gör många
bra saker runt om i landet. Det är därför det har varit så positivt att få arbeta för UNF. Tobias var säker
på att det kommer gå minst lika bra i framtiden som det gjort nu, för UNF är skitbra, avslutade han
innan han till ännu en stor applåd klev av scenen.
Robert Damberg tog tillbaka scenen från massorna.
”Åjåjåjåj”, uttryckte Salam och Robert. De tycker det är trevligt med presenter.
Lisa Skiöld, kansliet, kallades upp på scenen. Robert beskrev Lisa som en veteran i UNF, hon har
jobbat i fem år på UNF:s kansli. Lisa har utgjort ett fantastiskt stöd för Robert under hans
ordförandetid. Nu ska hon bli kvar i Uppsala, och slippa åka pendeltåg till kansliet i Stockholm,
berättade Robert. Lisa ska arbeta som lärare, och Robert menar att detta blir nog så utmanande och
kommer kräva kreativitet, därför får hon en kreativ present, hon ska få åka iväg och blåsa glas. Tack
för din tid, Lisa, avslutade Robert!
Robert bad förbundsstyrelsen komma upp på scenen. De kom fram till scenen via Lisa Skiölds
avtackningskramar.
Robert uppmanade även Sergio Manzanares att komma upp scenen, eftersom han också suttit i
förbundsstyrelsen under delar av mandatperioden. Distriktsrepresentanterna kom upp på scenen och
trängdes igen. Linda Tjälldén tog till orda. Hon ville å distriktens vägnar tacka de fantastiska
människor som gett så mycket till UNF-Sverige. De har istället för prylar använt sig av ord som ska
försöka beskriva den tacksamhet de känner. Hon delade sedan ut personliga hälsningar på fina kort
från UNF-landet till den bästa förbundsstyrelse som funnits och som förtjänar allt gott i världen, som
hon själv sa. Många tårar syntes bland den avgående förbundsstyrelsen. Till stående ovationer gick
förbundsstyrelsen av scenen. Robert tackade distriktsrepresentanterna, rörd av stämningen.
Salam Kaskas och Robert Damberg ville också själva tacka de övriga i förbundsstyrelsen. De hade
förberett lite presenter. Alla i förbundsstyrelsen fick en specialdesignad bricka, där det står hur
fantastiska de är. Han föreslog sina styrelsekamrater att använda den efter att de t.ex. varit på kongress
och pratat med både folk de håller med och folk de tycker är idioter. Han tipsade också om att använda
brickan till frukost som en bra start på en positiv dag. Sedan läste han upp vad som står på brickorna:
”Jag vaknar vacker
Jag är bra på allt
Jag doftar ljuvligt
Jag har magisk utstrålning
Jag är alltid frisk
Jag har fantastiskt hår
Jag har skön humor
Jag älskar min kropp
Jag har fantastiska fötter
Jag är vansinnigt snygg”
Ännu en lång applåd utbröt.
”Det är de fan väl värda”, utbrast Robert från talarstolen.
Robert Damberg fortsatte med att avtacka Salam Kaskas, en av styrelsens två arvoderade ledamöter,
som slitit hund för UNF. Robert berättade att Salam gjort massor av internarbete och bl.a. bankat sitt
huvud blodigt för att få kongressen att gå ihop och bli riktigt bra. Han tillade att hon lyckats med det,
innan han förklarade att han är jättestolt över att ha fått jobba med Salam under de här två åren. Ett
samarbete han beskrev som grymt. Robert berättade att han och Salam har varsin sak som den andra
också skulle vilja ha, men saknar. Hon har en röd bubbla som Robert tycker är jättesnygg. Han i sin tur
har körkort, till skillnad från Salam. Robert sade att nu när Salam lämnar styrelsen så kommer hon få
mer tid till övningskörning, och lämnade sedan över presenten i form av ett presentkort på att köra
Ferrari. Under tiden skanderade församlingen ”Salam, Salam, Salam”, en referens till torsdagkvällens
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förbundsstyrelseshow. Robert ropade över hejaramsan att presentkortet bara gäller i ett år, så nu får
Salam skynda sig med körkortet. ”Åjåjåj, jag blir genast stressad”, sa hon.
”Tack kära styrelse”, fortsatte Salam, men vi har en kvar att tacka av. Hon förklarade att det handlade
om den person som fått styrelsen att hålla ihop, att orka stå, som är virrigast av dem alla och den mest
tidsoptimistiska. Den person som fått dem att orka kämpa, peppat dem och som stått där i vått och
torrt. Sedan avslöjade hon att hon pratade om Robert Damberg och riktade sig till honom med en
beskrivning av de två gångna åren som helt fantasiska och så jääävla jobbiga. Salam gav exempel på
saker styrelsen genomlevt, nämligen att de stångats, bråkats, sprungit genom kansliets korridorer och i
övrigt gjort det mesta tillsammans. Hon sade sedan till Robert att han också skulle på ett äventyr, följt
av ett elakt skratt. Åjåjåj… nu när du har lite tid över till att slappna av och så, så tänkte vi kasta dig
utför ett stup, fortsatte hon. Robert fick sedan ett presentkort på tandemflygning, tillsammans med ett
menande att han skulle se det som en utmaning. Vågar du? frågade Salam UNF:s avgående
förbundsstyrelseordförande. Ehmmm… svarade Robert, eller, jag bangar aldrig! Tack!
Salen fylldes av ett ljudligt smatter från de stående ovationerna.
En glad och rörd Robert tog emot jublet, med ett mycket nöjt uttryck.
Robert gav ett avtackningstal med inledningen: ” Ja UNF, vad säger man?” Han berättade att han har
suttit i förbundsstyrelsen i sex år, ”så jävla länge”. Han menade att de kan ha varit de roligaste åren i
hela hans liv. Han utropade UNF till världens bästa ungdomsorganisation, och påpekade att det inte är
något man bara säger för att peppa andra UNF:are, utan att det faktiskt är så. Det finns ingenstans i
hela världen där det är så öppet, socialt, klimat och där man jobbar för viktigare frågor än UNF, sade
han. Han fortsatte att berömma genom att säga att det ingen annanstans finns lika grymma människor
som här. Robert avslutade med att säga att hans liv nått sin peak. Han tyckte det var lite tråkigt att han
nått sitt livs höjdpunkt vid ringa 27 års ålder, men avfärdade alla negativa tankar med ett ”Vafan,
mycket högre än så här går det fan inte att nå.”
Gemensamt sa sedan Salam och Robert att de nu tackat klart, och avslutade med en ramsa de kommit
på som lät ”Tjalalala, tjalalala, who-oh, hejdå”, enligt känd melodi. Det var nästan en rap, kanske det
närmaste vi kommer från Roberts sida den här kongressen.
Åsa Hagelstedt, presidiet, tackade så hemskt mycket för alla fina avtackningar hon fått lyssna på och
påminde ombudsförsamlingen om att det fortfarande fanns en del kvar att göra.
§ 242
VAL AV NY RÖSTRÄKNARE
Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog Martin Knutsson att istället för Adrian Manucheri
eftersom han kandiderar till förbundsstyrelsen.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

vid valen ändra rösträknare från Adrian Manucheri till Martin Knutsson.

Anna Henriksson, rösträknare och Västerbotten, påpekade att hon är föreslagen till valberedning och
inte heller är lämplig att agera rösträknare i egen sak.
Emil Österlund, valberedningen, föreslog det välgenomtänkta föreslaget Sara Fredriksson,
Östergötland.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till rösträknare välja Sara Fredriksson

Kongressen beslutade
att

välja Martin Knutsson och Sara Fredriksson till rösträknare för valen.
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§ 243
BESLUT OM ANTAL LEDAMTÖER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Valberedningens förslag 11 personer.
Mats Heden, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

vi till förbundsstyrelsen väljer 13 ledamöter.

Simon Brehmer, Jönköping, och Jonna Gustafsson, Kalmar, föreslog kongressen besluta
att

antalet ledamöter i förbundsstyrelsen är 12 st.

Martin Knutsson, Uppsala, tänkte bara lite så här att 11 personer är en grupp som är lagom stor, rent
gruppdynamiskt. 12 är dessutom en jämn siffra vilket inte är bra vid röstningstillfällen, han yrkade
bifall på 11 personer i styrelsen.
§ 244
SAKUPPLYSNING
Therese Johansson, förbundsstyrelsen, sprang upp i talarstolen mycket graciöst och sa att budget är
beräknad för 11 personer. Även om inte alla är arvoderade så kostar det att ha en förbundsstyrelse,
exempelvis är det kostnader för traktamenten och resor.
Vad är traktamente undrade ett ombud. Therese förklarade innebörden av det som en liten ersättning
för att exempelvis ha råd att köpa sin mat när man är ute och representerar UNF i olika sammanhang.
Man ska inte gå back ekonomiskt av att sitta i förbundsstyrelsen, förklarade hon.
§ 245
FORTSATT BESLUT OM ANTAL LEDAMTÖER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Kongressen beslutade
att

välja 11 stycken ledamöter till förbundsstyrelsen.
§ 246

VAL AV ORDFÖRANDE
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen
besluta
att

till ordförande för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson, Bromma.

Kongressen beslutade enhälligt
att

till ordförande för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson, Bromma.

Vidar Aronsson sa sina första ord som nyvald förbundsstyrelseordförande i Ungdomens
Nykterhetsförbund. Han tackade som fan, och svarade själv på sin egen sportkommentatorfråga ”hur
känns det?” med att det är blandat just nu. Han ville tacka UNF, för UNF har givit honom jävligt
mycket. Vidar berättade om sitt första möte med UNF, när han väl hittat till ungdomslokalen längst
bak i IOGT-NTO-huset i Växjö, där möttes han emotionellt offensiva tonåringar, tårtbakningstävling,
stökiga lokaler och diskscheman som aldrig följdes, samt en inställning att sömn är det totalt
onödigaste som finns. UNF var för Vidar det första stället där man fick tycka som man tyckte, och där
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man fick vara den man är. Han fick ansvar, där fanns folk som trodde på honom. Han fick lära sig
något på riktigt till skillnad från skolan. Och att dessutom få vara med i ett sammanhang där man
undviker masspsykosen alkoholkulturen har varit otroligt skönt. Valet var så litet, och det jag fick var
så himla stort. Att bli medlem i UNF är kanske det viktigaste beslut som jag någonsin tagit. Vidar ville
påminna oss om att tänka på att det finns så många som inte får ta det beslutet. Han tänker använda sitt
ordförandeskap till att vara en del av att fler ska få möjligheten att få göra det valet. Det är en fråga om
rättvisa. Alla måste få chansen till det vi har idag, det som är så jävla vackert och så jävla fint. Vi
behövs mer än någonsin i omvärlden. Vidar vill ha ett klassiskt föreningsliv, han vill bråka i
talarstolen. Det finns många andra som försöker lura oss att tro att vi är på väg utför, vilket inte är
sant. UNF är en ideologisk gräsrotsrörelse för framtiden, som Vidar vill vara med och modernisera.
UNF ska ta plats, synas och det finns inget bättre sätt att bajsa på alkoholkulturen än att vara jävligt
många. Jag vill och jag tror att vi i förbundsstyrelsen med arbetsplanen i ryggen i sant
folkrörelsemaner kommer att synas, slåss och vara med och påverka samhället, fortsatte han. Denna
period tror jag kommer att bli den största i UNF:s moderna historia. Nu kör vi! Full patte!, avslutade
Vidar sitt första tal som förbundsordförande för UNF.
§ 247
VAL AV VICE ORDFÖRANDE
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen
besluta
att

till vice ordförande för perioden 2009-2011 välja Linda Engström, Umeå.

Kongressen beslutade enhälligt
att

till vice ordförande för perioden 2009-2011 välja Linda Engström, Umeå.

Linda tog till orda och sa att detta var sjukt stort och att det bubblade i magen, det kommer blir sjukt
kul, vi har världens bästa arbetsgran att arbeta utifrån, full patte framåt!
§ 248
VAL AV SEKRETERARE
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen
besluta
att

till sekreterare för perioden 2009-2011 välja Lina Boberg, Umeå.

Kongressen beslutade enhälligt
att

till sekreterare för perioden 2009-2011 välja Lina Boberg, Umeå.

Lina Boberg, nyvald gick upp och sa ett glatt tack!
§ 249
VAL AV KASSÖR
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen
besluta
att

till kassör för perioden 2009-2011 välja Therese Johansson, Sandviken.

Kongressen beslutade enhälligt
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att

till kassör för perioden 2009-2011 välja Therese Johansson, Sandviken.

Therese Johansson, både gamla och nya förbundsstyrelsen, tackade och sa att hon ville leka med
guldpengar mer och var glad att hon får göra det nu.
§ 250
VAL AV UTBILDNINGSLEDARE
Emil Österlund, Rasmus Källström och Andreas Ericsson, valberedningen, föreslog kongressen
besluta
att

till utbildningsledare för perioden 2009-2011 välja Oskar Jalkevik, Årsta.

Mats Heden, Stockholm, föreslog kongressen besluta att
att

till utbildningsledare för perioden 2009-2011 välja Linda Tjälldén, Ånge.

Jennifer Oskarsson, medlem i UNF Jämtland och som sig själv, förklarade varför hon tyckte att Linda
skulle väljas till utbildningsledare för UNF. Hon berättade att Linda har varit fantastisk i den
utbildningsgrupp som hon suttit med i, bland annat tillsammans med Jennifer själv. Vidare tyckte
Jennifer att Linda är den som har gjort att utbildning äntligen kommit upp på agendan. Hon är en riktig
klippa som kommer klara detta uppdrag med bravur, avslutade Jennifer sin plädering.
Oskar Jalkevik, föreslagen kandidat till utbildningsledare, berättade om sina nio år som medlem i
UNF, och räknade upp några av alla de utbildningar han varit med och arrangerat. Han berättade om
initiativet där han tillsammans med Anja Karinsdotter skapade en regional föreningssamling, som
sedan ledde till att detta blev ett sätt att arbeta enligt ett senare kongressbeslut. Det är jätteviktigt att
regionala kurser finns, och de behövs utvecklas. Viktig uppgift att stärka distrikten i att göra dessa
kurser, vilket han också berättat på torgen. Vidare berättade Oskar också, om han blir vald, att han går
in i sin tredje period i förbundsstyrelsen, och ser ett värde med de erfarenheterna kring utbildningar
och resten av UNF han bär med sig.
Emil Österlund, valberedningen, berättade att han nog är den i församlingen som först träffade Oskar
hemma i Dalarna. Emil menade att Oskar kommer göra detta på ett fantastiskt sätt, och att han
dessutom är en av Sveriges alkoholpolitiker, kanske den bästa. Valberedningen är så stolta att han vill
vara med en mandatperiod till, avslutade han.
Linda Tjälldén, kandidat till utbildningsledare i förbundsstyrelsen, är för första gången lite nervös i
talarstolen erkände hon. Hon berättade att hon pratat med många på torget om sin kandidatur. Hon
menade vidare att det för henne handlar om vilja. Hon vill väldigt mycket, och vill gärna väljas till
UNF:s utbildningsledare. Men det viktigaste för henne är att ombuden gör ett aktivt val och att den
bedömningen görs personligt. Det viktiga är det aktiva valet, och att man som ombud kan komma
tillbaka och stå för de val man gjort idag under nästa kongress. Viktigast är det aktiva valet avslutade
hon sitt anförande, utan att ha verkat det minsta nervös.
Presidiet visade pedagogiskt hur röstningen i denna slutna omröstning kommer gå till, med hjälp av
Åsa Hagelstedt, presidiet, som skådespelare.
Sluten omröstning genomfördes.
§ 251
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera mötet för lunch och för räknande av rösterna, till klockan 12.10.
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Lördagen den 11 juli 2009

TIONDE SESSIONEN
Ordf: Lage Rahm
Åsa Hagelstedt
Lars Halvarsson
Sekr: Edit Persson
Kamilla Andersson

§ 252
ÅTERUPPTAGNING
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 13.09.
§ 253

GAST
Representanter från Kön spelar roll intog talarstolen för att dela ut det andra och sista priset i deras
tröjutlottning. Vinnaren blev Marina Nilsson, Värmland.
Andreas Runnemo, berättade att kön spelar roll åker runt lite olika ställen och att om man är
intresserad av att vara med och åka så kan man prata med honom. Nästa tillfälle är scouternas årsmöte
i i Kristianstad 29-30 augusti. Han berättade också att de har en föreläsarpool som behöver
praktiktillfällen i höst, 14 sep-22 okt, så vill man ha en gratis föreläsning om jämställdhet kan man
höra av sig till Andreas.
§ 254
UPPRIVET BESLUT OM 20 DAGAR FÖR KONSULENTFRIA DISTRIKT
Åsa Hagelstedt, presidiet, informerade om beslutet som rivits upp, förslag 2B från torg F om att de
konsulentlösa distrikten skulle ha rätt till 20 konsulentdagar och öppnade upp för debatt i frågan.
Niklas Christerson, Uppsala, vill helst slippa stå i talarstolen och ta upp tid, men eftersom han hade
lagt förslaget så ville han motivera. Han tyckte egentligen att det är bättre att diskutera förslagen när
de ligger istället för att riva upp besluten senare. Han sa att det kanske inte var den absolut bästa
utformningen på förslaget, men att han ville slå fast en princip. Han tyckte att de distrikt som blir utan
konsulent ska få hjälp med vissa saker. Han menade att de kanske får hjälp ändå, men att med hans
förslag får de förhandlingsmandat och makt att kunna säga att de har rätt att få hjälp vid t.ex. läger.
Therese Jonsson, Skåne, ville fråga Niklas om han menade att det ska ske på de konsulentlösa
distriktens initiativ och det inte är förbundsstyrelsen eller distrikten med konsulenterna som ska
fördela.
Niklas Christerson, Uppsala, svarade att förbundsstyrelsen kan ta initiativ, men även att distrikt utan
konsulent kan få en bättre chans att säga att man behöver hjälp. Initiativet kan komma från olika håll.
Sten Strandberg, Jämtland, ville kolla så att det inte blir samma distrikt som blir drabbade hela tiden.
Han kunde tänka sig att konsulenterna skulle komma från granndistrikten och att det fanns risk att
samma distrikt fick sin konsulent bortplockad hela tiden.

111
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

Niklas Christerson, Uppsala, svarade att det kan bli så men att han inte trodde det, att man skulle
kunna ta 10 dagar var från 2 distrikt. Man skulle kanske också kunna använda av de 30 dagar
förbundet har rätt till av varje konsulent.
Lage Rahm, presidiet, upplyste om att det hade varit fem talare i rad av samma kön. Nästan fem
Niklas i rad.
Therese Jonsson, Skåne, undrade varför vi skulle ta kongressbeslut på något som distrikten kan besluta
om. Hon ville bli rättad om hon hade fel.
Simon Brehmer, Jönköping, sa att vi klubbade att förbundet har 30 dagar från varje konsulent.
Vidar Aronsson, förbundsstyrelsen, upplyste om att de 30 dagarna är ganska mycket uppbokade redan
med teamträffar, personalsamlingar etc. Han ville vara tydlig med vad de används till.
Kongressen beslutade
att

avslå förslag 2B om att konsulentlösa distrikt ska få 20 konsulentdagar.
§ 255

VAL AV UTBILDNINGSLEDARE
Kongressen beslutade
att

med röstsiffrorna 62 mot 17 till utbildningsledare för perioden 2009-2011 välja Oskar
Jalkevik, Årsta.

Oskar Jalkevik, nyvald utbildningsledare, sa att som både han och Linda Tjälldén vet är det lite mer
spännande när flera kandiderar till samma post. Han lovade att han ska göra allt han kan för att
utveckla de regionala kurserna.
§ 256
VAL AV LEDAMÖTER
Åsa Hagelstedt, presidiet, läste upp valberedningens förslag till ledamöter. Valberedningen föreslog
kongressen besluta
att

till ledamöter för perioden 2009-2011 välja Jonas Lundquist, Piteå, Simon
Brehmer, Jönköping, Gabriella Franzén, Lund, Karin Melbin, Göteborg, Maik
Dünnbier, Örebro, och Lisa Forsström, Skellefteå.

Åsa informerade om att det också hade inkommit två andra nomineringar, nämligen på Adrian
Manucheri, Brämhult, och Jennifer Oskarsson, Östersund.
Maik Dünnbier, Örebro, presenterade sig själv. Han sa att ombuden kanske hade sett honom och
undrat varför han går som en anka. Han berättade att det är för att han spelat fotboll på elitnivå i
Tyskland och där lärt sig att ge det lilla extra och att han nu gärna ville få förtroende att ge det lilla
extra i UNF varje dag.
Karin Melbin, Göteborg, sa att det här är första året på länge hon inte är ombud och ville presentera
sig för de hon inte pratade med på torget. Hon hoppades få chansen att göra ett bra jobb i
förbundsstyrelsen i 2 år. Hon sa att hon är beredd att ge allt och brinner för UNF. Hon har samlat på
sig mycket erfarenhet sen hon blev aktiv och hoppades att hon kan få använda erfarenheten till att göra
UNF till Sveriges bästa ungdomsorganisation.
Lisa Forsström, Skellefteå, berättade att hon har suttit i distriktsstyrelsen sen hon gick i 7:e klass. Hon
tycker att UNF har gett henne mycket, att hon har utvecklats som person och lärt sig mycket om våra
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frågor, och hon ville fortsätta med det. Hon menade att UNF har viktiga frågor som alla ungdomar
borde veta om. Hon beskrev sig som glad och sprallig och en som tycker om att driva och dra i saker.
Hon tycker att medlemmarna är bland det viktigaste i UNF och vill satsa på dem.
Anna Henriksson, Västerbotten, ville fråga valberedningen varför de inte hade föreslagit de två som
inte är föreslagna av dem.
Emil Österlund, valberedningen, kraxade fram att det var en bra fråga. Han svarade att båda var med
länge i deras tankar. Adrian hade de kontakt med men han visste inte då om sin egen framtid och valde
därför att tacka nej. Vad gällde Jennifer så hade de haft en del konflikter i den gamla styrelsen som
kretsat kring henne och därför valt att inte föreslå henne igen.
Robert Damberg, föredetting, gick upp för att hämta sitt block som han glömt i talarstolen samt ge sin
bild av förra styrelsens arbete. De hade gjort jävligt mycket bra som han var stolt över, men precis som
Emil sa var det också en del konflikter som tagit tid och kraft och varit jobbiga för alla. Han ville
poängtera att i en kommande styrelse borde det vara en bra mix där tiden läggs på UNF och inte på
bråk internt.
Åsa Hagelstedt, presidiet, berättade hur valet av 6 ledamöter till förbundsstyrelsen skulle gå till och
ombudsförsamlingen gick sedan till val i en sluten omröstning.
§ 257
INFORMATION
Lage Rahm, presidiet, påminde om att det går att läsa protokollen som hänger på väggen och ändra
saker som rör en själv, som t.ex. om man blivit felciterad.
§ 258
EFTERLYSNING
Åsa Hagelstedt, presidiet, efterlyste Vidar Aronsson som hade haft önskemål om att få komma med
information. När han inte dök upp konstaterade hon att så är det: man väljer någon, och poff!, så är
den försvunnen.
§ 259
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN
Lage Rahm, presidiet, läste upp valberedningens förslag. Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till ledamöter i riksstyrelsen för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson och
Therese Johansson.

Kongressen beslutade
att

till ledamöter i riksstyrelsen för perioden 2009-2011 välja Vidar Aronsson och Therese
Johansson.
§ 260

VAL AV TVÅ REVISORER MED TVÅ SUPPLEANTER
Lage Rahm, presidiet, läste upp valberedningens förslag till revisorer. Valberedningen föreslog
kongressen besluta
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att

till revisorer för perioden 2009-2011 välja Anders Ringnér och Hanna Rönnmark.

Kongressen beslutade
att

till revisorer för perioden 2009-2011 välja Anders Ringnér och Hanna Rönnmark.

Lage Rahm, presidiet, läste upp valberedningens förslag till revisorssuppleanter. Valberedningen
föreslog kongressen besluta
att

till revisorssuppleanter för perioden 2009-2011 välja Lars Halvarsson och Ellinor
Eriksson.

Kongressen beslutade
att

till revisorssuppleanter för perioden 2009-2011 välja Lars Halvarsson och Ellinor Eriksson.
§ 261

VAL AV GRANSKNINGSUTSKOTT MED FEM LEDAMÖTER, VARAV EN
SAMMANKALLANDE, OCH FEM ERSÄTTARE
Lage Rahm, presidiet, läste upp valberedningens förslag till granskningsutskott. Valberedningen
föreslog kongressen besluta
att

till granskningsutskott för perioden 2009-2011 välja Anna Öhrman, Niklas
Christerson, Jobjörn Folkesson, Sergio Manzanares och Ellinor Eriksson,

att

utse Sergio Manzanares till sammankallande i granskningsutskottet,

att

välja Dennis Karlsson, Jimmie Norberg, Mats Heden, Jenny Karinsdotter och Sofia
Hallbert till ersättare i granskningsutskottet.

Kongressen beslutade
att

till granskningsutskott för perioden 2009-2011 välja Anna Öhrman, Niklas Christerson,
Jobjörn Folkesson, Sergio Manzanares och Ellinor Eriksson,

att

utse Sergio Manzanares till sammankallande i granskningsutskottet,

att

välja Dennis Karlsson, Jimmie Norberg, Mats Heden, Jenny Karinsdotter och Sofia Hallbert
till ersättare i granskningsutskottet.
§ 262

INFORMATION
Vidar Aronsson, tidigare försvunnen, var nu tillbaka och tänkte informera om kvällen. Klockan 18.00,
eller sex analog tid, är det samling vid Korsvägen. Därifrån går ett
festtåg/demonstrationståg/kravalltåg (etablerat uttryck i Göteborg) till avslutningsfesten. Det kommer
att bli fett najs.
§ 263
INFORMATION
Robert Damberg, föredetting, stapplade fram till talarstolen, konstaterade att han är sliten och sa att det
var kul att se alla igen. Han ville ta tillfället i akt att presentera en av hans sista och bästa gärningar i
UNF, nämligen att de anställt Elin Lundgren som ny generalsekreterare.
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Elin Lundgren, ny generalsekreterare, intog talarstolen och tackade för applåderna. Hon berättade att
hon kommer från Gävle och brinner för nykterhetsrörelsen och UNF. Hon berättade också att hon
suttit i UNF:s förbundsstyrelse i tre mandatperioder, från -97 till 2003, att hon kommer från en tjänst
som matte- och NO-lärare och att hon ser fram emot att jobba med alla UNF:are och med rörelsens
frågor.
§ 264
BESLUT RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE KONGRESSER OCH ANDRA
SOMMARAKTIVITETER I FRAMTIDEN
Lage Rahm, presidiet, informerade om att eftersom vi fortfarande väntade på att rösträknarna skulle ha
räknat klart skulle vi hoppa lite i föredragningslistan till besluten om framtida kongresser.
Robert Damberg, f.d. riksstyrelsen, filosoferade kring när han är körd. De tycker att det ska vara
sommaraktiviteter de år det inte är kongress och menade att det finns en del man behöver jobba på vad
gäller kongresserna. Han berättade sedan att de inte varit överens i riksstyrelsen och mellan de olika
förbunden. I UNF:s förbundsstyrelse var de dock eniga och tydliga: de vill att kongresserna ska vara
party och politik, att man behöver samla hela UNF för att alla ska kunna ta del av en demokratisk
process. Det ska finnas UNF-läger och verkstäder utöver förhandlingarna. Det enda de kom överens
om i riksstyrelsen var att de inte kom överens. Han sa vidare att det inte finns något förslag på ny
kongressort för 2013 och att det inte behöver vara en viss vecka i juli men under sommaren. Förslaget
är att uppdra åt riksstyrelsen att välja tid och plats för nästa kongress. Han rapporterade att det inte har
gått igenom på IOGT-NTO:s kongress och att han inte vet hur det gått på Junis. Egentligen ville han
nog yrka bifall på framtidsutskottets förslag.
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt riksstyrelsen att fortsätta bereda frågan om tidpunkt för kongresserna från
2013 och framåt samt

att

delegera frågan om tid och plats för 2013 års kongress till riksstyrelsen för beslut
under hösten 2009.

Hela framtidsutskottet gick fram och tackade Robert och sa att de gillar honom. Adrian Manucheri
konstaterade att Robert i princip redan föredragit deras förslag och att de mest ville såga riksstyrelsens
förslag. Mårten Malm var förvirrad och påstod att han kom ifrån riksstyrelsen när han menade
framtidsutskottet. Han berättade sedan att framtidsutskottet tycker att det är viktigt för demokratin att
alla i hela rörelsen kan vara med i beslutsprocessen. De vill att kongressen ska vara på sommaren för
att det kan vara en lång tid då och med fest. David Svensson berättade att detta var hans fjärde
kongress som UNF:are och undrade varför man skulle vilja dra ner på något så kul. Jenny Karinsdotter
berättade att hon varit med på alla kongresser sedan 1987 och att hon aldrig sett ett så dåligt förslag
som riksstyrelsens. Hon tillade sedan att det står i brödtexten till riksstyrelsens förslag att kongresserna
ska se ut så från och med 2011 men bara från 2013 i att-satsen och menade att det är en allvarlig
demokratisk bom. Framtidsutskottets förslag är att de ska utreda, men att det ska vara på sommaren
och vara roligt. Typ som nu, liksom.
Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå riksstyrelsens förslag,

att

uppdra åt förbundsstyrelserna/riksstyrelsen att vid distriktsstyrelsesamling 2010
presentera förslag till kongressort 2013 samt,

att

uppdra åt riksstyrelsen att fortsätta bereda frågan om framtida kongresser där
kongressen även fortsättningsvis ligger på sommaren innehåller såväl arbete som
fest.
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Mats Heden, Stockholm, påpekade att de har märkt en fotnot att de förbund som vill kan arbeta enligt
tidigare modell.
Robert Damberg, visste inte vad han var nu, ville utveckla sin syn på det hela och sa att han tycker att
det finns tre viktiga grejer, nämligen ansvarsfördelning mellan arrangörsdistrikt och förbund, tidpunkt
och innehåll. Dessa behandlas i riksstyrelsens förslag. Vad gäller ansvarsfördelningen finns det
mycket att utveckla, viktigt att kika på vem som gör vad. Sen gick Roberts talartid ut, men då ingen
annan satt upp sig på talarlistan satte han upp sig igen och vidareutvecklade vad han menade med
tidpunkt och innehåll. Vad gäller tidpunkt ville de inte vara låsta till en vecka i juli, men var tydliga
med att det ska vara på sommaren. Vad gäller innehållet ska det vara party och politik.
Mårten Malm, Kronoberg, inte riksstyrelsen, funderade på om han föddes utan allt i huvudet som inte
förstod vad Mats Heden hade sagt, och bad Mats förtydliga.
Mats Heden, Stockholm, virrigare än vanligt, sa att det han menade var att fastställa att vi ska arbeta
party och politik kring en vecka på sommaren, alltså att vi ska använda den modell vi haft hittills även
för 2011 års kongress. Han föreslog alltså kongressen besluta
att

fastställa 2009 års modell för kongressen 2011.

Oskar Augustsson, Gävleborg, sa att rent byråkratiskt går det väl inte att smussla in något om 2011, då
det bara är att-satserna som gäller.
Lage Rahm, presidiet, informerade om att det varit fem killar i rad i talarstolen. Han sa att han inte
visste något om ifall man kan besluta att göra något åt 2011, men att man nog inte brukar göra så.
Robert Damberg, föredetting, upplyste om att kongressen är alltid suverän så vi kan besluta vad vi vill.
Vi kan alltså fatta beslut om 2011 om vi vill. Det enda som finns bestämt hittills är att nästa kongress
ska vara 2011 och i Åre, samt att vi ska göra allt vi kan för att den ska vara 6 dagar lång.
Lage Rahm, presidiet, läste upp förslag som inkommit från Niklas Christerson och Linda Tjälldén.
Niklas Christerson föreslog kongressen besluta
att

kongressen även fortsättningsvis ska vara minst 4 dagar lång.

Linda Tjälldén föreslog kongressen besluta
att

UNF:s kongresser i framtiden skall hålla kongress på orter och i lokaler där vatten i
karaff är gratis.

Kongressen beslutade
att

avslå riksstyrelsens förslag,

att

uppdra åt förbundsstyrelserna/riksstyrelsen att vid distriktsstyrelsesamling 2010 presentera
förslag till kongressort 2013 samt,

att

uppdra åt riksstyrelsen att fortsätta bereda frågan om framtida kongresser där kongressen
även fortsättningsvis ligger på sommaren innehåller såväl arbete som fest,

att

avslå Mats Hedens förslag om att fastställa 2009 års modell för kongressen 2011,

att

UNF:s kongresser i framtiden skall hålla kongress på orter och i lokaler där vatten i karaff är
gratis, samt

att

kongressen även fortsättningsvis ska vara minst 4 dagar lång.
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§ 265
SÅNG
I väntan på nästa del av förhandlingarna sjöng ombudsförsamlingen Livet behöver inga droger, där
Oskar Jalkevik briljerade under verserna, och Hej, jag heter Bengt.
§ 266
VAL AV OMBUD TILL ACTIVES KONGRESS 2010
Åsa Hagelstedt, presidiet, berättade att de ursprungliga rösträknarna kan vara rösträknare i det här
valet. Hon förklarade sedan vad det står i stadgarna om hur man gör vid val av det här slaget, att man
vid lika antal röster lottar, och hur valet skulle gå till. Hon uppmanade slutligen ombuden att hålla
hjärnan rätt i huvudet när de skulle rösta.
Sigfrid Lindén Johansson, Kalmar, sa att om alla skriver alla som är på förslag så måste man ju lotta,
men om man inte vill göra så tyckte han att man kunde göra så att man bara fick rösta på max 4
personer. Han föreslog kongressen besluta
att

man får rösta på max 4 personer i ombudsvalet till Active.

Kongressen beslutade
att

man får rösta på max 4 personer i ombudsvalet till Active.

Mats Heden, Stockholm, undrade var gränsen ska dras för vilka som ska stå på listan, om alla skulle
stå rangordnade.
Therese Jonsson, Skåne, pläderade för Eric Tegnander. Hon berättade att han blivit invald i
distriktsstyrelsen efter att ha varit medlem i UNF i ett halvår och gjort det mycket bra, att han bara är
16,5 år men otroligt kompetent, alltid påläst och kritiskt tänkande. Därför nominerar hon honom till
Active.
Sten Strandberg, Jämtland, undrade hur många man skulle få rösta på, eftersom att alla står på listan
kan ju alla få röster och på så sätt måste man då lotta om vilka som får åka på Active-kongressen. Han
föreslog, med motiveringen att man ska få minst två röster är på grund av att ingen ska kunna rösta in
sig själv, kongressen besluta
att

endast de kandidater som får minst två röster i valet ska finnas med på listan av
ombud till Active-kongressen.

Emma Svensson Stockholm, ville plädera för Maria Josefsson. Emma förklarade att Maria gått
Projektbildaren där hon lärde sig att nätverka och hon har ett stort engagemang i internationella frågor.
Hon har gått en IOGT-NTO-utbildning i folkrörelselobbyism och hon är även global ambassadör.
Malin Thorson, Göteborg, ville dels hålla med Therese i hennes plädering om Eric. Sen berättade hon
att Jimmie Norberg har engagerat sig mycket i Europa och i Active-frågor. Han har åkt på seminarier
och gjort ölutköp i Europa. Han peppar folk att vara engagerade i Active. Hon tyckte att han är ett bra
ombud med mycket kontakter och stort engagemang.
Sigfrid Lindén Johansson, Kalmar, höll med om att de personer som fått röster blir ombud till Activekongressen, de som hamnar utanför blir ersättare. Han föreslog kongressen besluta
att

alla föreslagna ombud med röster i valet ska stå på listan till ombud på Actives
kongress med de utanför antalet ordinarie ombud som ersättare.

Therese Jonsson, Skåne, tyckte att ett starkt Europa är bra för UNF:s vision. Hon vill kunna påverka
på Actives kongress. Hon är för ett nyktert Europa.
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Eric Tegnander, Skåne, gjorde ett tillägg till Thereses plädering om honom. Han ville själv berätta att
han är EU-rapportör nu när Sverige är ordförande i EU. Han tyckte själv att han borde vara med på
Actives kongress. Han hoppas och tror att han kan förstå kongressen även om man inte varit med
innan. Han tyckte själv att även fast han inte har varit med i UNF så länge så behöver inte det vara till
en nackdel. Han tyckte också att han har intresset och en förmåga att representera och att det var till
hans fördel.
Robert Damberg, föredetting, hade ner flaskor i talarstolen när han smidigt försökte ta sig upp i den
talarstolen. Han meddelade att han har suttit som ombud på Active och till och med tidigare när det
hette EGTYF. Han ville uppmana ombudsförsamlingen att satsa på att rösta in någon från
förbundsstyrelsen bland ombuden. Han berättade att kopplingen med förbundsstyrelsen är bra. Sen sa
han: Do it! och sprang iväg.
§ 267
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 268

FORTSATTA DISKUSSIONER OM VAL AV ACTIVEOMBUD
Sigfrid Lindén Johansson, Kalmar, ville jämka sig med Sten Strandbergs förslag.
Åsa Hagelstedt, presidiet, upplyste honom om att när man satt streck i debatten får man inte jämka sig.
Hon sa att han istället skulle uppmana folk att inte rösta på hans förslag.
Kongressen beslutade
att

avslå Sigfrid Lindén Johanssons förslag, samt

att

endast de kandidater som får minst två röster i valet ska finnas med på listan av ombud till
Active-kongressen.

Kongressen gick till sluten votering.
§ 269
INFORMATION
Maja Stojanovska, Active, ville tacka för intresset för Actives kongress, det uppskattade hon. Hon
hälsade välkommen till kongressen i Norge, Fredriksstad. Hon upplyste de som vill åka på
Activelägret i Albanien i sommar att det fortfarande finns tid för anmälan och att man då ska kontakta
deras kontor för biljetter. Det finns också ett seminarium i Makedonien man kan åka på i höst, även då
ska man kontakta deras kontor. Hon uppmanade även de som vill att titta in på hemsidan för mer
information. Sen önskade hon de kommande ombuden lycka till.
§ 270
AJOURNERING
Kongressen beslutade
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att

ajournera förhandlingarna klockan 14.45 för fika.
§ 271

ÅTERUPPTAGNING
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 15.16.
§ 272

INFORMATION
Åsa Hagelstedt, presidiet, berättade att något historiskt just skett på IOGT-NTO:s kongress. För första
gången i deras 130-åriga historia hade de valt en kvinnlig förbundsordförande, nämligen Anna
Carlstedt.
§ 273
INFORMATION
Skånes distrikt dedikerade en informativ rapp som handlade om kurser i deras distrikt till Martin
Knutsson. De tackade Rasmus Åkesson för hjälp med nödrim. John Kraft från Kronoberg var inte
skåning, han ville bara vara med.
Robert Damberg intog talarstolen för att meddela att han aldrig någonsin kommer att rappa, då detta
inte skulle gå att knäcka.
§ 274
VAL AV LEDAMÖTER TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Lage Rahm, presidiet, läste upp resultatet av omröstningen av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Kongressen beslutade
att

välja Maik Dünnbier, Örebro, 77 röster, Simon Brehmer, Jönköping, 73 röster, Jonas
Lundquist, Piteå, 69 röster, Lisa Forsström, Skellefteå, 68 röster, Adrian Manucheri,
Brämhult, 61 röster, och Karin Melbin, Göteborg, 55 röster, till ledamöter till
förbundsstyrelsen.
§ 275

VAL AV VALBEREDNING MED FEM LEDAMÖTER, VARAV EN SAMMANKALLANDE,
OCH FEM ERSÄTTARE
Lage Rahm, presidiet, läste upp ett yrkande om att Martin Winnfors ska vara ordinarie istället för
ersättare. Han läste även framtidsutskottets förslag till valberedning. Framtidsutskottet föreslog
kongressen besluta
att

till valberedning välja Mi Larsson, Uppsala (sammankallande), Anna Henriksson,
Göteborg, Dennis Karlsson, Jönköping, Torunn Folkesson, Halmstad, Viggo
Stahle, Visby.
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att

till ersättare i valberedningen välja i följande ordning Emma Svensson, Årsta,
Louise Pedersen, Boden, Tove Eriksson, Åsele, Martin Winnfors, Kumla, Anna
Maria Mårtensson, Årsta.

Rebecca Jansson, Örebro, vill kommentera tilläggsförslaget. Hon sa att i valberedningens förslag var
ingen av de föreslagna ordinarie någon som hade erfarenhet av valberedningsarbete. Martin Winnfors
har suttit i valberedning och därför har han erfarenheten av hur det fungerar. Därför yrkade hon bifall
till att han ska var ordinarie.
Lars Halvarsson, presidiet, förklarade röstningen av valberedning avslutad.
§ 276
VAL AV OMBUD TILL ACTIVES KONGRESS 2010
Lage Rahm, presidiet, förklarade resultatet av valet till Active-kongressen. Han förklarade att
kongressen tidigare fattat beslut om en rangordnad lista.
Kongressen beslutade
att

den rangordnade listan blir följande: Eric Tegnander, Skåne, 55 röster, Linda Engström,
Västerbotten, 51 röster, Jimmie Norberg, Göteborg, 49 röster, Lisa Forsström, Västerbotten,
39 röster, Lovisa Bengtsson, Kronoberg, 25 röster, Sara Lundell, Västernorrland, 24 röster,
Therese Jonsson, Skåne, 20 röster, Maria Josefsson, Göteborg, 16 röster, Joel Karlsson,
Västernorrland, 9 röster, Mats Heden, Stockholm, 2 röster.
§ 277

ORDNINGSFRÅGA
Åsa Hagelstedt, presidiet, förklarade att vi väntar på resultatet av valberedningsomröstningen. Under
tiden tyckte hon att vi skulle ajournera förhandlingarna i 30 min för att den nya förbundsstyrelsen
skulle kunna träffas. De ville även träffa distriktsordförandena eller någon representant för distrikten.
§ 278
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna klockan 15.40.
§ 279

ÅTERUPPTAGNING
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna klockan 16.12.
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§ 280
INFORMATION
Mi Larsson, före detta förbundsstyrelsen, ville informera om att man inte kan lämna tillbaka
Wendelsbergsbiljetten och få några pengar tillbaka. Hon berättade också att skolan stängs 17.30, för
festtåget, och öppnar igen klockan 22.00. Det blir inget nattcafé eller disco på skolan, utan det är på
Valhalla där avslutningsfesten är. Där kommer även att finnas discobowling, dock får man betala 1020 kronor för det. Hon upplyste sedan om att det imorgon är frukost som vanligt och man ska vara ute
ur skolan vid 9.00, samt gick igenom städrutinerna.
§ 281
VAL AV VALBEREDNING
Rösterna från valberedningsvalet var nu räknade och resultatet lästes upp av Åsa Hagelstedt, presidiet.
Kongressen beslutade
att

till valberedning välja Mi Larsson, Uppsala (sammankallande), 71 röster, Torunn Folkesson,
Halmstad, 68 röster, Anna Henriksson, Göteborg, 64 röster, Martin Winnfors, Kumla, 55
röster, Dennis Karlsson, Jönköping 50 röster.
§ 282

UNDERSÖKNING
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, glömde bort att han begärt ordet, men han mindes snabbt vad han
ville säga. Han undrade hur många av kongressombuden som laddat ner kongresshandlingarna och
lyssnat på dem via MP3-fil. De som använt sig av tjänsten räckte upp sina röstkort. Sen försvann han
lika snabbt som han kom dit.
§ 283
VAL AV ERSÄTTARE TILL VALBEREDNINGEN
Adrian Manucheri, framtidsutskottet, förklarade att framtidsutskottet valde att lägga Viggo, eller
SnyggViggo som han kallas, som fjärde reserv i deras förslag. Med andra ord att Martin och Viggo
byter plats. Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta
att

Viggo Stahle blir fjärde ersättare till valberedningen.

Någon i ombudsförsamlingen skrek ”jag fattar inte!”.
Adrian Manucheri förklarade det igen, lite bättre och mer pedagogiskt.
Petter Östergren, Halland, tyckte att Viggo borde ligga etta då han ju ändå fick 47 röster. Han föreslog
kongressen besluta
att

Viggo Stahle blir första ersättare.

Åsa Hagelstedt, presidiet, föreslog en öppen omröstning i frågan gällande ersättare för valberedningen,
trots att ombuden har rätt till sluten omröstning. Hon förklarade att det annars skulle ta alltför långt tid.
Åsa konstaterade att några nickade till ute bland ombuden.
Kongressen beslutade
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att

till ersättare i valberedningen välja i följande ordning Viggo Stahle, Visby, Emma Svensson,
Årsta, Louise Pedersen, Boden, Tove Eriksson, Åsele, Anna Maria Mårtensson, Årsta.
§ 284

AVSLUTANDE AV KONGRESSEN
Vidar Aronsson, ny förbundsordförande, tyckte att den här punkten i kongresshandlingarna är tråkig.
Han konstaterade att om 2 år minus 7 dagar så ses vi igen. Han ville tacka för en bra kongress med
många bra debatter. Han ville även tacka kongressen för en bra ny förbundsstyrelse och en bra
ordförande som han tror kommer att göra ett bra jobb. Därefter förklarade han klockan 16.25
kongressen avslutad.

Kamilla Andersson
sekreterare

Edit Persson
sekreterare

Anna Classon
sekreterare

Jonas Svensson
sekreterare

Ida KM Karlsson
sekreterare

Josef Söreke
sekreterare

Markus Bergstén
justerare

Sara Lundell
justerare

Lina Boberg
justerare

Jimmie Norberg
justerare § 1-147

Josefin Eklund
justerare § 148-284

122
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Göteborg 8-11 juli 2009

