PROTOKOLL
fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds
tjugosjätte kongress i Lund
den 23-28 juni 2015
FÖRSTA SESSIONEN
Ordf.: Malin Thorson
Johanna Storbjörk
Anders Ringnér
Sekr.: Anna Frej
Viktor Mauritz

Tisdag den 23 juni

§1
KONGRESSENS ÖPPNANDE
Förbundsordförandeparet Eric Tegnander och Malin Thorson höll varsitt tal och mottog
församlingens ovationer.
Eric hälsade alla hjärtligt välkomna till dessa kongressförhandlingar i Lund 2015. Han sade att
vi hade ett antal dagar av utvecklande idéer och diskussioner framför oss. Han och Malin hade
några väl valda ord att inleda med.
Malin ville också hälsa alla välkomna. Hon sade att det var kul att vi äntligen var här, att det
äntligen var kongress. De har förberett detta i två år, det kändes väldigt roligt att det nu sker.
Kongressen är UNF:s högsta beslutande organ, här kommer vi samman och pratar om vad vi
ska göra och vad UNF ska vara. Detta är UNF:s kongress, vi beslutar om vår arbetsplan,
diskuterar vad vi tycker och hur vi ska organisera oss. När hon på sistone har läst i media om
alkoholhets och vad som sker runtom oss så har hon tänkt på att vi visserligen ska prata om vad
vi ska göra, men vi gör det för att vi ska förändra samhället och förändra världen. Hon
hoppades att kongressen kommer att genomsyras av detta, att vi frågar oss hur vi skapar en
demokratisk och solidarisk värld fri från droger.
Eric hoppades att ombuden liksom förbundsstyrelsen var taggade för veckan som kommer.
För honom personligen är det särskilt roligt att kongressen är i Lund, vilket är ett slags
hemmaplan. I veckan gick han runt i kvarter där han bott och tänkte att ”gud vad roligt att det
kommer så många fantastiska, roliga människor hit till fina Lund”. Han hälsade alla varmt
välkomna till kongressorten Lund.
Således öppnades kongressen klockan 13.25.
§2
VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Malin Thorson, förbundsordförande, läste upp valberedningens förslag. Valberedningen
föreslog kongressen besluta
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att

välja Anders Ringnér, Robert Damberg, Ulrika Jansson och Johanna
Storbjörk till mötesordförande för kongressen.

Kongressen beslutade
att

välja Anders Ringnér, Robert Damberg, Ulrika Jansson och Johanna Storbjörk till
mötesordförande för kongressen.
§3

INFORMATION FRÅN PRESIDIET
Johanna Storbjörk, mötesordförande, informerade om hur man begär ordet med röstkorten
och uppmanade församlingen att använda dövapplåder istället för att klappa händerna.
§4
VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Mötesordförande Johanna Storbjörk föredrog valberedningens förslag. Valberedningen
föreslog kongressen besluta
att

välja Elin Lundgren, Hilma Svedberg, Viktor Mauritz, Wilda Kristiansson,
Anna Frej, Jessica Stridh, Alina Anderberg och Elizabeth Nasimbwa till
mötessekreterare.

Kongressen beslutade
att

välja Elin Lundgren, Hilma Svedberg, Viktor Mauritz, Wilda Kristiansson, Anna Frej,
Jessica Stridh, Alina Anderberg och Elizabeth Nasimbwa till mötessekreterare.
§5

VAL AV RÖSTKONTROLLANTER
Det fanns inget förslag från valberedningen på röstkontrollanter.
Johanna Storbjörk, mötesordförande, förklarade vad en röstkontrollant gör och att det skulle
väljas två stycken.
Linus Henriksson, Skåne, nominerade Lovisa Bengtsson, Skåne.
Leo Rudberg, Stockholm, nominerade Mats Heden, Stockholm.
Johanna Riberth, Kalmar, nominerade sig själv.
Victor Emmoth, Norrbotten, nominerade Sara Nilsson, Norrbotten.
Lovisa Bengtsson och Mats Heden drog tillbaka sina kandidaturer.
Kongressen beslutade
att

välja Johanna Riberth och Sara Nilsson till röstkontrollanter.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

2

§6
VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Valberedningen föreslog kongressen att välja två justerare och nominerade Therese Dahlén,
Dalarna och Jonathan Spånberger, Jönköping.
Denise Fowler, Västerbotten, ansåg att det bör finnas fler justerare eftersom det är att jämföra
med styckmord att bara ha två. Hen föreslog istället fyra justerare.
Sara Nilsson, Norrbotten, uppmanade till att gå upp i talarstolen när en ska tala så att alla hör.
Leo Rudberg, Stockholm, nominerade Mats Heden, Stockholm.
Gustav Bylund, Östergötland, påpekade att även om vi väljer fler justerare måste var och en
jobba lika mycket ändå, eftersom en justerare inte kan justera bara en del av protokollet.
Denise Fowler, Västerbotten, ville påpeka att en kan vara olika vaken under olika delar av
kongressen, och nominerade Daniel Bergdahl, Västerbotten.
Arvid Ståhl, Södermanland, tyckte att det finns ett värde i att fler distrikt är representerade
bland justerarna och att det därför bör väljas fler än två.
Mats Heden, Stockholm, tyckte att alla borde presentera sig när de ska tala i talarstolen
eftersom det underlättar justeringen.
Kongressen beslutade
att

välja fyra justerare, samt

att

välja Jonathan Spånberger, Therese Dahlén, Mats Heden och Daniel Bergdahl till
protokolljusterare.
§7

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Johanna Storbjörk, mötesordförande, uppmanade närvarande ombud att trycka på sina
mentometerknappar för att därmed bekräfta sin närvaro. Av 94 anmälda ombud hade 87
tryckt.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 87 stycken.
§8

STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN HAR KALLATS ENLIGT
STADGARNA
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse kongressen stadgeenligt kallad.

Kongressen beslutade
att

kongressen har kallats enligt stadgarna.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

3

§9
STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG
Kongressen beslutade
att

kongressen är beslutsmässig.
§ 10

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta föredragningslistan.

Kongressen beslutade
att

fastställa föredragningslistan enligt förbundsstyrelsens förslag.
§ 11

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Malin Thorson, förbundsordförande, berättade att det hade kommit ett reviderat förslag som
skickats ut med handlingarna. Detta är för att det ska finnas nog med tid de första dagarna.
Hon ber om förståelse för att det har pusslats en del med dagordningen. Kongresskommittén
har försökt att få allt att gå ihop.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa dagordningen enligt det reviderade förslaget.

Kongressen beslutade
att

anta dagordningen enligt förbundsstyrelsens förslag.
§ 12

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Malin Thorson, förbundsordförande, berättade med hjälp av en powerpointpresentation, hur
veckan kommer att se ut. Det var ett lite nytt koncept på kongressens struktur i år och därför
försökte hon göra en pedagogisk genomgång. Kongressen hade enligt förslaget tre delar:
kongressmässa, plena och gruppdiskussioner. Frågorna var uppdelade tematiskt i olika block.
Vissa block såsom val skulle inte behandlas i gruppdiskussioner utan bara på kongressmässan
och i plena. Kongressmässan skulle ske när ombuden lämnade salen denna dag. Där fanns alla
förslag uppsatta och alla svar från förbundsstyrelsen och yrkanden som lagts in i det
elektroniska systemet VoteIT. Det fanns också möjlighet att skriva nya yrkanden och få hjälp
att registrera sig i VoteIT. Malin uppmanade alla att skriva yrkanden redan under mässan. En
fick också anmäla vilka frågor en vill ge särskilt mycket tid vid tidsprioriteringsstationen. Det
skulle även finnas ”speaker’s corner” där en kunde prata om sina förslag.
Vidare skulle det finnas pass under mässan. De som kände sig nya på kongressen kunde gå
ombudsskolan klockan 15.00 för att lära sig hur man yrkar, röstar etc. För de som kände att de
hade koll på det grundläggande fanns det ett pass i retorik klockan 16.00. Klockan 16.30 var det
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ett delegationsledarpass där en från varje delegation skulle delta. 17.00 skulle
valberedningens förslag presenteras, 16.45 var det därför nomineringsstopp.
Gruppdiskussionerna bestod av att ett eller flera block diskuteras samtidigt. Fyra olika spår
skulle komma att gå parallellt åt gången. Varje spår bestod av olika saker som på något sätt
hörde ihop. Varje fråga skulle behandlas minst två gånger. Tanken var att
distriktsdelegationerna skulle dela upp sig och gå på olika pass för att täcka dem väl. Det skulle
sedan ske en röstning i grupperna för att se vilka förslag som hamnade ”över strecket”, det vill
säga automatiskt skulle beslutas om i plena. Förslag ”under strecket” kunde lyftas av personer
med förslagsrätt i plena. I plena föredrar någon samtalsledare eller funktionär vad som har
hänt i grupperna. Det ska även gå att diskutera samt lyfta förslag. Det skulle finnas en dubbel
talarlista, så att den som talar för första gången får förtur. Två minuter på första inlägget,
därefter en minut. Yrkanden kan läggas på VoteIT som alla skulle ha inloggning till. Förslaget
innehöll ett mjukt yrkandestopp ikväll klockan 22, alla förslag som lades innan dess kunde
diskuteras i grupperna. Yrkanden som lades därefter kunde lyftas i plena men skulle inte
behandlas i grupperna för att ledarna skulle få tid att förbereda. Det fanns
förhandlingsfunktionärer som ska hjälpa till med ordningsfrågor i plena, ombuden fick räcka
upp en hand så skulle de komma. Den här kongressordningen var lite utav ett experiment som
förbundsstyrelsen trodde kunde bli bra, men som kanske behövde lite justeringar senare i
veckan. Det kunde vara ett lite svårbegripligt förslag, men det skulle finnas möjlighet att fråga
under mässan och ombudsskolan. Mötesordförandena skulle också försöka arbeta väldigt
pedagogiskt hela veckan.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta arbetsordningen.

Jane Segerblom, Jönköping, berättade att delegationen, för att alla ska få chansen att yttra sig i
talarstolen, föreslagit
att

presidiet ska uppmärksamma när någon med pronomenet ”han” talat fem
gånger i rad.

Gustav Bylund, Östergötland, önskade att en ska kunna se hur omröstningar går, vilket är
lättare än att höra i en stor sal. Han föreslog därför
att

alla ska hålla upp röstkort vid acklamation.

Denise Fowler, Västerbotten, tyckte att det är ett bra förslag att presidiet uppmärksammar när
det är samma pronomen upprepade gånger men att det ska vara oavsett vilket pronomen det
handlar om, och föreslog därför
att

presidiet ska uppmärksamma när någon med samma pronomen talat fem
gånger i rad.

Leo Rudberg, Stockholm, tyckte att ersättare borde ha förslagsrätt eftersom någon annan
annars måste lyfta förslagen från VoteIT, och föreslog
att

alla ska inleda med att presentera sitt namn och distrikt när de pratar, samt

att

ersättare ges förslagsrätt.
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Eli Martinez Ramos, Stockholm, undrade hur en ska veta vilka pronomen folk har och såg en
risk att folk skulle bli tvångskönade. Eli tyckte att det inte vore nice och att vi därför inte skulle
hålla koll på det.
Johanna Storbjörk, mötesordförande, upplyste om att ombuden hade anmält pronomen i
förväg och att presidiet skulle försöka hålla reda på det.
Denise Fowler, Västerbotten, förtydligade sitt förslag och sade att det var att presidiet bara ska
uppmärksamma när det är personer med samma pronomen som talat många gånger i rad, inte
att det ska sättas streck i debatten.
Tilda Langland, Gotland, ifrågasatte behovet av att upplysa om vilket kön det är som pratar.
Kongressen beslutade
att

avslå Gustav Bylunds förslag.

att

alla ska inleda med att presentera sitt namn och distrikt när de pratar i talarstolen.

att

ersättare skall ha förslagsrätt med 58 röster mot 29.

att

avslå Jane Söderbloms förslag.

att

avslå Denise Fowlers förslag, samt

att

med ovanstående ändringar anta arbetsordningen enligt förbundsstyrelsens förslag.
§ 13

RAPPORT OM VALDA KONGRESSUTSKOTT
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, föredrog rapporten. Förbundsstyrelsen valde en
kongresskommitté med tre personer istället för flera olika utskott. Det har även utsetts en
valberedningskommitté med representanter valda av distriktsordförande, valberedningen och
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Max Johansson, Skaraborg, sade att det inte valts kongressutskott som skall tycka till om
motioner i förväg, detta skulle istället ske via VoteIT vilket inte har fungerat. Han ansåg att
detta är problematiskt då det bara är motionärernas och förbundsstyrelsens röster som har
hörts om motionerna.
Mats Heden, Stockholm, ville å sitt distrikts vägnar rikta skarp kritik mot förbundsstyrelsen av
samma anledning som Max.
Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 14

PRAKTISK INFORMATION FRÅN KONGRESSLEDNINGEN
Malin Thorson informerade om att kongressmässan är i hus 5 på Polhemsskolan. Lucas från
förbundsstyrelsen kommer att förklara närmare på en scen där. Kom ihåg att yrka och att
tidsprioritera!
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§ 15
SÅNG
Kongressen sjöng ”Vill du våga en dust?” med åtminstone nio stämmor.
§ 16
AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades klockan 14.32.
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ANDRA SESSIONEN
Ordf.: Ulrika Jansson
Robert Damberg
Sekr.: Elin Lundgren
Jessica Stridh

Onsdag den 24 juni

§ 17
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 13.02.
§ 18
HÄLSNING FRÅN MILJONLOTTERIET
Ludwig Alholt från Miljonlotteriet kom upp i talarstolen. Han berättade hur mycket han älskar
UNF och UNF:s sammanhållning. Med sig hade han en symbolisk stor check under armen.
Han bad Eric Tegnander och Malin Thorson att komma upp på scenen till honom. Han sade att
det finns många spännande förslag till arbetsplanen och efter det delade han ut en check på
19 261 038 kronor. Salen jublade. Ett fint foto togs med de tre och checken.
§ 19
INFO FRÅN PRESIDIET
Ulrika Jansson, mötesordförande, påminde alla ombud att hämta sina mentometerknappar.
Åtta fanns kvar.
Robert Damberg, mötesordförande, påminde om nomineringsstopptider och att
förhandlingslokalen i morgon är utbytt till en annan, AF-borgen.
§ 20
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga kom från Victor Melinder gällande skärmarna och hur de borde hänga för att
alla ska se bra. Robert Damberg tackade för tipset.
§ 21
SÅNG
Teknikstrul uppstod och Robert Damberg ledde kongressen i sång. ”I sommarens soliga
dagar.”
§ 22
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade efter digital omröstning
att

fastställa antalet närvarande ombud till 93 stycken.
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§ 23
FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2012-2013 OCH 2014
Malin Thorson, förbundsordförande, föredrog verksamhetsberättelsen. Hon förtydligade att
verksamhetsberättelserna omfattade två förbundsstyrelser, eftersom arbetsplanen inte följer
kongressperioderna. Den senare var därför lite av en prognos.
Lovisa Bengtsson, Skåne, bad om att få veta lite mer om Fake Free-projektet som hon inte
tyckte beskrivdes så väl.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, sade att arbetsplanemålet var mycket generöst. De hade
jobbat med attitydpåverkan inom attitydpåverkanssatsningen som resulterat i ”Bryt”. I den
prioriteringen fanns inte längre någon som jobbat med Fake Free rent personalmässigt i
tankesmedjan. Tankarna från Fake Free om till exempel förväntansfylla och
berusningsforskning finns kvar i övrigt arbete.
Jonathan Spånberger, Jönköping, undrade om mål 2 på sidan 62 angående att folkbildningen
genomsyrar all verksamhet när det senare i dokumentet framgick att antalet studiecirklar har
gått ned i antal.
Denise Fowler, Västerbotten, undrade hur arbetet med sprututbyte har gått under perioden.
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, sade att Höjdaren saknades under ”bildningsverksamhet”
hösten 2012. Det stämde tyvärr att antalet studietimmar har minskat men tolkningen av målet
var att folkbildning är bredare än bara studietimmar som rapporterats till NBV. Hon
uppfattade inte att det fanns en att-sats angående sprututbyte och skadebegränsningar från
förra kongressen. Däremot läggs det den här kongressen fram förslag med anledning av de
diskussionerna.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelserna för 2012-2013 samt 2014 till handlingarna.
§ 24

FÖRBUNDSSTYRELSENS JÄMLIKHETSBOKSLUT 2013-2015
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, föredrog jämlikhetsbokslutet. Hon betonade slutsatserna i
analysen. Bland annat att det har gått från flest tjejer till mer jämn fördelning i
medlemsskaran. Tjejer var överrepresenterade på sekreterarposter i föreningarna och killar på
övriga klädda poster. På distriktsnivå var det svårare att se strukturerna. Det var stora
skillnader i hur distrikt jobbade med jämlikhetsfrågor. Anneli påpekade att det var de juridiska
könen man hade haft tillgång till från medlemsregistret när man hade räknat.
Denise Fowler, Västerbotten, lyfte att det var problematiskt att rapporten byggde på juridiskt
kön. Västerbotten föreslog därför
att

förbundsstyrelsen eller anställda frågar medlemmar om könstillhörighet
istället för att kolla upp juridiskt kön. Detta för att få fler att känna sig
inkluderade och sedda i UNF. Det är inte så svårt att till exempel ha en liten
kryssruta på “Ny styrelse-formuläret” där tre alternativ finns: Kille, tjej,
annat/övrigt.

Sara Nilsson, Norrbotten, föreslog
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att

”han” byts ut mot ”har penis” och ”hon” byts ut mot ”har vagina”.

Linus Henriksson, Skåne, föreslog ett nytt alternativ till förbundsstyrelsens andra att-sats.
Hela Skånedelegationen hade ett ändringsförslag utifrån att förbundsstyrelsens förslag också
kunde förstärka normer. Förslaget löd
att

jämlikhetsbokslutet förutom data från förbundsstyrelse, distriktsstyrelser
och föreningsstyrelser även ska innehålla data om deltagande i
distriktsårsmöte, kongress, utskottsuppdrag, Höjdarna och
kamratstödsresor samt övriga förbundskurser där urval sker.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

notera förbundsstyrelsens jämlikhetsbokslut 2013-2015,

att

jämlikhetsbokslutet förutom data från förbundsstyrelse, distriktsstyrelser
och föreningsstyrelser även ska innehålla data om deltagande i
distriktsårsmöte, kongress och Höjdarna,

att

jämlikhetsbokslutet förutom ålder och kön även ska mäta antal år som
medlem, distriktstillhörighet samt tidigare erfarenhet av
distriktsårsmöte/kongress där detta är applicerbart, samt

att

förbundsstyrelsen ska presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra
strukturer inom UNF.
§ 25

SÅNG
Teknikstrul uppstod. Medan vi väntade ledde Nicole Steegmans och Mark Tägtström oss i
”Droger gör dig passiv”.
§ 26
BESLUT OM JÄMLIKHETSBOKSLUTET
Kongressen beslutade
att

bifalla Skånes ändringsförslag på att-sats två, samt

att

notera förbundsstyrelsens jämlikhetsbokslut 2013-2015.

Eli Martinez Ramos, Stockholm, ville säga att den känner sig exkluderad av beslutet som Sara
Nilsson föreslagit. Det inkluderar inte intersexpersoner och ickebinära.
Sara Nilsson, Norrbotten, ville betona att hon inte ville att någon skulle må dåligt av det förslag
hon lade. Hon drog därför tillbaka det förslaget.
Ulrika Jansson, mötesordförande, påpekade att debatten egentligen är avslutad.
Kongressen beslutade
att

bifalla att jämlikhetsbokslutet förutom ålder och kön även ska mäta antal år som
medlem, distriktstillhörighet samt tidigare erfarenhet av distriktsårsmöte/kongress
där detta är applicerbart, samt
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att

bifalla att förbundsstyrelsen ska presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra
strukturer inom UNF, samt

att

bifalla förslaget från Västerbotten angående juridiskt kön.

Pää Yli, Eli Martinez Ramos, Leontine Olsbjörk, Leo Rudberg, Olle Gynther Zillén, Amanda
Nordenberg, Denise Fowler, Daniel Bergdahl, Michelle Ishtarzia, Emma Hallin Raneborn,
Paulina Förster reserverade mot beslutet att notera jämlikhetsbokslutet med motiveringen:
”Vi reserverar oss mot jämlikhetsbokslutet då det är trans- och intersexexkluderande och vi
anser att det går emot UNF:s värdegrund”.
§ 27
ORDNINGSFRÅGA
I går kom en skriftlig ordningsfråga in från Gustav Bylund och Denise Fowler. ”Föreslår att
aldrig använda acklamation, och att istället alltid använda försöksvotering. Detta kommer att
gå snabbare då vi slipper att ha både acklamation och försöksvotering i många frågor och är
dessutom mer inkluderande för ombud med dålig hörsel (eller ombud som råkar sitta i kanten
av salen). Kom igen, så jobbigt är det inte att hålla upp ett papper.”
Robert Damberg redogjorde för hur de har för avsikt att hantera beslut från presidiet. Därefter
undrade han om kongressen ville väcka den inkomna ordningsfrågan.
Kongressen beslutade
att

inte väcka ordningsfrågan.

En ordningsfråga från Max Johansson, Skaraborg, restes. Han tyckte att det finns en relevans
att först gå igenom granskningsutskottets rapport eftersom det kan påverka arbetsplanen.
Kongressen beslutade
att

bifalla Max Johanssons ordningsfråga och gå vidare med granskningsutskottets
rapport.
§ 28

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT
Wilda Kristiansson, Jamie Ziegler och Hilma Svedberg från granskningsutskottet föredrog
rapporten genom att läsa en del av texten. De tackade alla som bidragit längs vägen på olika
sätt. De betonade att det inte är viktigt att ”hänga ut” personer eller hålla individer till ansvar
eftersom det är strukturer det handlar om.
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, tackade för rapporten och sade att hon håller med om en
del och en del inte. Förbundsstyrelsen har inte haft möjlighet att kommentera rapporten till
granskningsutskottet innan den kom färdig till kongressen. Malin betonade att UNF måste få
vara en arena där man får prova saker men också misslyckas.
Max Johansson, Skaraborg, tackade granskningsutskottet för rapporten som han tycker berör
viktiga punkter. Han bad om en redogörelse för vilka punkter som Malin Thorson inte är
överens med utskottet om.
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Lina Boberg, förbundsstyrelsen, sade att det handlar bland annat om kritiken att inte ha tagit
intryck från Jönköping, där bland annat en dialogdag har varit, vilket det inte varit med andra
distrikt.
Granskningsutskottet föreslog kongressen
att

under § 2:7 i stadgarna ersätta andra punkten med: ”Förbundsstyrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit kallelse, innehållande tid och
plats för mötet samt föredragningslista, senast en vecka innan mötets
inledande samt att mer än halva antalet ledamöter är närvarande.”

att

under § 2:7 i stadgarna lägga till en fjärde punkt som lyder: ”Protokoll från
förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast sex veckor efter mötets avslutande.”

att

under § 2:7 i stadgarna lägga till en femte punkt som lyder: ”Handlingar inför
förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast en vecka innan mötets öppnande.”

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny krisplan med input från
distrikt, föreningar och framför allt arrangörer som inbegriper sociala kriser,
psykisk ohälsa och uppföljning efter krissituationer.

att

ge valberedningen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda och föreslå
eventuell stadgeändring angående kongressval av utskottsmedlemmar och
ersättare till verksamhetsutskotten

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma en struktur och databas för
dokumentation av tidigare och kommande arbete på förbundsnivå

att

ge förbundsstyrelsen i uppgift att “Tillsammans med UNF:s
distriktsstyrelser se över hur man på bästa sätt ska kunna jobba med
erfarenhetsutbyten mellan distrikten, både på förenings- och distriktsnivå.”

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i början av sin mandatperiod låta
representanter för UNF Jönköping få presentera distriktets förslag inför
förbundsstyrelsen och utskott för att därigenom ge förslagen en ny
möjlighet att behandlas demokratiskt.

Kongressen beslutade
att

notera rapporten och lägga densamma till handlingarna.

Granskningsutskottets förslag kommer att hanteras senare.
§ 29
DISKUSSION OM STRUKTUREN PÅ ARBETSPLANEN
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, tackade för givande diskussioner tidigare och berättade
varför de hade valt den struktur de hade gjort på arbetsplaneförslaget. Det handlade om att få
en enkel överblick som följde verksamhetsområdena. Den var medvetet kort och innehöll få
mål för att få en skarp prioritering.
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Malin Andersson, Stockholm, representerade gruppen som hade lagt ett ändringsförslag till
arbetsplan. De hade ändrat ”Distriktets uppdrag” till ”UNF:s gemensamma mål” för att alla
skulle känna sig inkluderande. De jämkade således sitt ändringsförslag med
ursprungsförslaget.
Kajsa Ragnarsson, Uppsala, såg hur det alternativa förslaget var tydligt kring medlemsvård, att
stärka distrikt och föreningar samt med spetsområdena som hon såg var fördelaktigt för att
kunna skilja på det organisatoriska och det utåtriktade. Det var också tydligt vad som var
förbundsstyrelsens uppdrag och vad de skulle stötta distrikten att göra. Det blir lättare för alla.
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, men reservant i förbundsstyrelsens förslag, tyckte att
förbundsstyrelsens arbetsplan inte gick i linje med hur man bäst organiserar verksamheten i
framtiden. Det ska vara en arbetsplan alla ska vara medverkande i att uppfylla. Det behövs en
arbetsplan där alla får vara med och bygga framtiden.
Max Johansson, Skaraborg, betonade att han inte leder arbetet med det alternativa förslaget
till arbetsplan och önskar benämningen Arbetsplan 2.
Dante Borén, Västmanland, talade om att Arbetsplan 2 gav mindre ägandeskap utifrån hans
erfarenheter. Detaljstyrningen fortgår också vilket han såg som ett problem. Han förstod
strävan efter tydlighet men tyckte att man bara kan besluta om sådant som ska gälla för hela
förbundet.
Emil Johansson, Kronoberg, påpekade att han tyckte det var synd att ändringsförslaget kom så
sent. Många hade därför haft svårt att sätta sig in i det då man redan har haft delegationsträffar.
Det andra förslaget innehöll massor av mål och han såg att detaljstyrningen fanns kvar även
om formuleringen var annorlunda.
Malin Thorson, förbundsordförande, sade att det var viktigt att hålla det externa fokuset för
att uppnå vår vision. Hon tyckte att förbundsstyrelsens förslag fokuserade mer på det. Att
bygga en stark organisation kommer alltid att vara aktuellt, men vad ska vi ha den till? I det nya
förslaget försvinner flera viktiga delar som förebygg och attitydpåverkan, vilket hon ansåg
viktigt att fortsätta jobba med. Det kommer att finnas utrymme för dialog och att diskutera
målen tillsammans med distrikten.
Mats Heden, Stockholm, tyckte att mål är viktiga för att ha något mätbart för distrikten. Skulle
man lägga allt krut på Stockholm skulle de kunna uppnå alla målen, men det var viktigt att alla
distrikt var med. Mats tyckte att det var tråkigt att arbetsplan och budget kom ut så sent i UNF
och ville göra ett medskick att det kan vara något att tänka på. Mats lyfte Gustav Bylunds
förslag nummer 7 om formuleringar.
att

ändra i det nya förslaget (Arbetsplan 2) så att alla mål som är uppsatta av
distrikten är formulerade så att det är distrikten kollektivt som ska genomföra
målen.

Ellinor Åstrand, Älvsborg, påpekade att det har varit kort tid för att lägga fram förslag och sade
att motion nummer 8 skulle kunna vara bra för att om två år kunna fatta ett väl övertänkt
beslut istället för ändringsförslaget som är ganska snabbt framjobbat. Hon ansåg inte heller att
distrikten ska tävla, utan samarbeta.
Arvid Leimar, Uppsala, sade att vi oavsett struktur borde bli bättre på att bryta ner
arbetsplanen när den är satt. Det behövs en dialog med distrikten kring vad den innebär. Arvid
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yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag på struktur som var mer öppet och där det fanns
utrymme för mer dialog.
Malin Andersson, Stockholm, uttryckte en förhoppning om att ha en dialog med distrikten
kring målen utifrån den formulering som de hade föreslagit. Det var beklagligt att förslaget
kommit ut sent, de erkände att förslaget hade kommit ut för sent.
Jonas Karström, Jämtland, menade att ändringsförslaget såg jättefint ut, men kände att
förbundsstyrelsens förslag täckte hela förbundet medan Arbetsplan 2 ställde för mycket krav
på distrikten och gav exempel. Det var lättare för de större distrikten att klara det än för de små
med färre resurser. Jonas ifrågasatte punkten kring distriktssamarbete eftersom många
distrikt har långa avstånd vilket medför ökade kostnader.
Elisabeth Björefeldt, Skaraborg, sade att det går att ändra målet om samarbete mellan distrikt
till ett mer kollektivt mål. Elisabeth ville yrka bifall till Arbetsplan 2, då det är ett tydligt
styrande dokument som är tillgängligt för våra medlemmar.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, var föreslagen till bildningsledare och han kan få som
uppdrag att förvalta och utveckla UNF som bildningsorganisation. Han ville kommentera på
ändringsförslaget. Engagemang skapas i frivillighet. Han kan inte beordra medlemmar att göra
saker och inte heller föreningar eller distrikt. Distrikten sätter sina egna mål. Gemensam
inriktning är självklart men rätt väg trodde han inte var att sätta mål centralt och sedan tvinga
på distrikt och föreningar. Han trodde inte att en liten ändring i en rubrik skulle göra att hela
andemeningen förändrades. Han yrkade avslag på Arbetsplan 2.
Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, sade att han tyckte om förbundsstyrelsens struktur på
planen. Men han var imponerad över att de som skrivit ändringsförslaget hade fått ihop ett så
pass bra förslag på så kort tid. ”Alla distrikt ska” eller andra styrande formuleringar kändes inte
bra. Förbundsstyrelsens struktur var den bästa.
§ 30
STRECK I DEBATTEN
Ett yrkande om streck i debatten kom upp. Robert Damberg upplyste om att det inte skulle bli
fika förrän beslutet kring strukturen var taget. Det fanns två förslag: förbundsstyrelsens
förslag till struktur och Arbetsplan 2:s förslag till struktur.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 31

FORTSATT DISKUSSION OM STRUKTUREN PÅ ARBETSPLANEN
Isabelle Benfalk, Uppsala, sade att hon var en av de som stod bakom Arbetsplan 2. Hon
betonade att strukturen i sig inte var detaljstyrande och att det fanns ett förslag om att betona
med rubriken ”UNF:s gemensamma mål”. De som stod bakom förslaget hade varit mycket
öppna för att göra ändringar i sitt förslag. Men tanken med deras struktur var tydlighet kring
målbilden. Vad som ligger på förbundsstyrelsen och vad som ligger på någon annan. Isabelle
yrkade bifall på Arbetsplan 2.
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Hampus Nordberg, Norrbotten, såg att de olika förslagen är exempel på två extremer. Ett
luddigare och ett striktare. Han tyckte därför att det vore bra om man kunde ta från båda
förslagen för att göra förbättringar.
Nina Hossaini, Skaraborg, en av de som stod bakom Arbetsplan 2, frågade Malin Thorson om
hur de skulle nå ut till andra om det inte fanns en bra struktur inåt. De mindre distrikten
behöver bli starkare och vi behöver utvecklas tillsammans. Hon sade att målen för distrikten i
nuläget var satta med förutsättningen att förbundsstyrelsen skulle göra sin del av målen. I dag
vore det alltså omöjligt för de små distrikten att uppnå målen utan att förbundsstyrelsen gör
sin del. Malin bemötte Lucas Nilsson med att ord med olika betydelser kanske var olika saker,
även om han kallade det kosmetika.
Therese Dahlén, Dalarna, tyckte att det nya förslagets struktur var väldigt bra då
organisationen behöver växa. Hon tyckte att verksamheten fick en större plats i Arbetsplan 2
och att i förbundsstyrelsens förslag var beslutet begränsat till elva personer medan i
Arbetsplan 2 var fler involverade.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, hade analyserat de olika arbetsplanerna och sett goda poänger i
båda men tyckte att helheten i förbundsstyrelsens förslag var väldigt bra.
Tilda Langland, Gotland, sade att hon efter diskussioner ändrat sig till att föredra Arbetsplan 2
och ställde sig bakom det.
Filip Nyman, Jönköping, tyckte att Arbetsplan 2 var jättebra till struktur och mål och yrkade
bifall till den.
Elin Björk Wäring, Skaraborg, yrkade bifall till arbetsplan 2 utifrån att den tydligheten
behövdes just nu.
Mattias Petterson, Jönköping, yrkade bifall på Arbetsplan 2 då den fokuserade på verksamhet.
Lina Sultán, Skaraborg, yrkade bifall till Arbetsplan 2 och tydliggjorde att vi nu bara pratade
om formen. Hon tyckte att förslaget hade ett lättare språk och kunde tilltala fler. Ska vi vara
starka utåt och hjälpa andra måste vi vara starka själva.
Hampus Blom, Jönköping, sade att Arbetsplan 2 var bra rent strukturellt, och såg att det
svarade upp mot behov som finns i organisationen. En tydlig organisationsbit var viktig, även
om han inte höll med om alla målen.
Olle Gynther-Zillén, Stockholm, sade att hen tidigare hade sagt att hen vill jobba för ett UNF
för alla. Olle tyckte att Arbetsplan 2 var det som fångade det bäst.
Emma Florin, Jönköping, ville yrka bifall till den pedagogiska strukturen på Arbetsplan 2.
Jane Segerblom, Jönköping, yrkade bifall på Arbetsplan 2 som hon trodde kommer göra att vi
går framåt som organisation.
Lovisa Bengtsson, Skåne, sade att hon kommer att yrka bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Detta för att om man ska göra den här förändringen hade den behövt mer förarbete. Hon sade
att förbundets arbetsplan är vår arbetsplan och alla har ansvar för den. Hon påminde om att
man också kunde göra ändringar i förbundsstyrelsens förslag.
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Marcus Artursson, Jönköping, sade att strukturen i förbundsstyrelsens arbetsplan hade
funnits länge och det hade inte lett till fler medlemmar. Någonting är alltså fel och det är dags
för förändring så att inte vår organisation försvinner.
Max Johansson, Skaraborg, sade att det fanns många anledningar till att Arbetsplan 2 var
bättre men han skulle nämna tre. Tydligheten som gör att alla förstår, att den tar ett
helhetsgrepp om UNF och att den kommer att vara mer förankrad hos medlemmarna.
Jonas Karström, Jämtland, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag då det sade mer
generellt hur UNF ska arbeta. Distrikt är olika och behöver därför jobba olika. Det går inte att
säga att ”alla ska göra så här”. Inte förrän han tidigare var uppe och nämnde att det finns
mindre distrikt var det någon som började bry sig om det. Förbundsstyrelsens förslag var ett
mer solidariskt förslag. Om stora distrikt, med många ombud, ska bestämma på bekostnad av
små blir det inte bra.
Malin Andersson, Stockholm, sade att de som står bakom Arbetsplan 2 var från både stora och
små distrikt. Hon påminde om att det var strukturen det handlade om nu och inte om enskilda
mål. De som hade lagt förslaget var öppna för förändringar, men deras pedagogik kring
struktur var bättre.
Mats Heden, Stockholm, upplyste om att många som låg bakom förändringsförslaget var
nominerade till klädda poster i förbundsstyrelsen och tyckte att det vore tråkigt om vi inte
hade förtroende för den arbetsplan de hade varit med och jobbat fram. Det här med små
distrikt berördes av Bylunds förslag som Heden lyft.
Elisabeth Björefeldt, Skaraborg, talade om det som påpekats att de inte skulle ha haft
tillräckligt med tid att skriva fram förslaget. Hon tyckte att förbundsstyrelsens förslag strödde
salt i såren och gjorde att UNF kommer att fortsätta blöda. Arbetsplan 2 plåstrade i alla fall om.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, påminde om vad det här handlade om, nämligen
strukturen på en text. Förbundsstyrelsens förslag fokuserar på verksamhetsområden medan
motförslaget fokuserar på organisation. Han förstod motförslaget men ansåg att det är
prioriterat med organisatoriskt arbete. Eric sade att vi har byggt organisation sedan innan
1900-talet och tycker inte vi kan stanna upp och bara tänka organisation och sedan gå ut och
göra verksamhet. Genom att lyfta ut organisation så här kommer andra områden att sacka
efter eller försvinna. Vill vi förändra världen måste man inse att världen inte väntar på att UNF
bygger organisation.
Kongressen beslutade
att

med siffrorna 50 mot 42 anta förbundsstyrelsens förslag till struktur på arbetsplan.
§ 32

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN 20152017
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
att

anta förslaget till Arbetsplan för 2016-2017.

Kongressen beslutade
att

med siffrorna 50 mot 42 anta förbundsstyrelsens förslag till struktur på arbetsplan.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

16

§ 33
AJOURNERING
Kongressen ajournerades 15.33 för gruppdiskussioner. Plena 09.00 i morgon bitti.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

17

TREDJE SESSIONEN
Ordf.: Johanna Storbjörk
Anders Ringnér
Sekr.: Anna Frej
Viktor Mauritz

Torsdag den 25 juni

§ 34
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 9.20.
§ 35
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 87 stycken.
§ 36

RAPPORT OM IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA ARBETE
Linn Heiel Ekeborg, förbundsstyrelsen, föredrog rapporten. Arbetet utförs i samarbete med
övriga IOGT-NTO-rörelsen och finansieras av SIDA. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen
besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 37

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH EKONOMISKA BERÄTTELSE
FÖR 2013 OCH 2014 MED REVISIONSBERÄTTELSER
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, föredrog årsredovisningen. Lina meddelade att ett
uppmärksamt ombud hade sett ett skrivfel i redovisningen som behövde noteras i protokollet.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund
för 2013 och 2014, samt

att

notera att det i årsredovisningen för 2014, under resultat och ställning andra
meningen ska stå ”… 939 tkr lägre än föregående år.”

att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.

Lars Halvarsson, revisor, föredrog revisionsberättelsen. Lars presenterade sig och Robert
Damberg som var ordinarie revisorer. Robert Damberg var dock inte närvarande. De hade haft
hjälp av auktoriserade revisorer (representanter från revisionsbyrån) som gjort många saker
som Lars och Robert inte hinner. De ideella revisorernas uppgift var att löpande följa att
förbundsstyrelsen gör sitt arbete på ett bra sätt och följer stadgar och regler. Vad de har gjort
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praktiskt var att läsa protokoll och handlingar, besöka möten samt en gång om året granska
medlemsregistret. De har också gått på revisionsmöten med auktoriserade revisorer. Dessa
har kontrollerat att allt gått rätt till och varit noggranna med årsredovisningen. Vissa frågor
belyses särskilt vissa år medan vissa frågor studeras mer sällan. Det har gjorts en gemensam
riskgenomgång för att se vilka frågor som har varit mest aktuella. Revisorerna har inte haft
något särskilt fel att påpeka vilket de tyckte var bra. De tillstyrkte resultaträkning och
balansräkning eftersom de ansåg dem vara korrekta. De tillstyrkte även ansvarsfrihet, vilket
innebar att de ansåg att förbundsstyrelsen skött sitt arbete bra och att de inte föreslog några
skadeståndsanspråk. Det menade Lars var ett gott betyg som förbundsstyrelsen var väl
förtjänta av.
Kongressen beslutade
att

fastställa balans- och resultaträkning med ovan angiven ändring, samt

att

lägga dessa dokument till handlingarna.
§ 38

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN GÄLLANDE 2013
OCH 2014
Kongressen beslutade
att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden.
§ 39

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 90 stycken.
§ 40

DISKUSSION OM ÖVERGRIPANDE MÅL I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
NR 1 OM ARBETSPLAN 2015-2017
Anders Ringnér, mötesordförande, meddelade presidiets plan för behandlingen av
arbetsplanen. Strukturen för arbetsplanen hade redan beslutats och därmed var det bara
aktuellt att behandla de övergripande målen. Arbetsplanen skulle behandlas per rubrik och
votering ske på förslagen under varje rubrik.
Anders Ringnér, mötesordförande, föredrog det förslag som låg över strecket.
Lovisa Bengtsson, Skåne, föreslog
att

målet ”UNF är den ledande samhällsaktören för attitydpåverkan och
normkritik kring alkohol och andra droger ” ändras till ”UNF är den ledande
samhällsaktören bland unga för attitydpåverkan och normkritik kring
alkohol och andra droger”.

Eric Tegnander, förbundsordförande, berättade hur förbundsstyrelsen hade tänkt när de skrev
texten.
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Albin Sniwe, Östergötland, ville lyfta sitt förslag och föreslog därmed
att

under rubriken ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd
av partipolitiska ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och
intresse för drogpolitiska frågor” ändra formuleringen till ”UNF har lokalt
nationellt god och regelbunden kontakt med en bredd av partipolitiska
ungdomsförbund för att stärka deras engagemang för drogpolitiska frågor
och för UNF som organisation”

Anders Ringnér, mötesordförande, påpekade att detta förslag hörde hemma under rubriken
Drogpolitik och därför skulle lyftas när vi kom dit.
Max Johansson, Skaraborg, ifrågasatte de föreslagna övergripande målen och yrkade avslag på
bägge dessa mål.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, påpekade att målen var övergripande för UNF och inte
arbetsplanen.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, lyfte målen och berättade att förbundsstyrelsen ville visa
vad som var tydligt prioriterat och koppla det till arbetsplanen.
Tilda Langland, Gotland, lyfte sitt förslag:
att

målet ”UNF växer i medlemsantal för att bli en starkare organisation och
samhällsaktör” ändras till ”UNF växer i medlemsantal och blir en starkare
organisation och samhällsaktör”.

Albin Sniwe, Östergötland, lyfte sitt förslag:
att

under rubriken ”Övergripande mål” ändra formuleringen ”Genom våra
gemensamma ställningstaganden och ideologiska övertygelser blir vi
starkare och bättre” till ”Genom vårt gemensamma ställningstagande och
ideologiska övertygelse blir vi starkare och bättre”.
§ 41

BESLUT OM ÖVERGRIPANDE MÅL I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1
OM ARBETSPLAN 2015-2017
Kongressen beslutade
att

målet ”UNF växer i medlemsantal för att bli en starkare organisation och
samhällsaktör” ändras till ”UNF växer i medlemsantal och blir en starkare
organisation och samhällsaktör”

att

avslå Albin Sniwes att-sats

att

målet ”UNF är den ledande samhällsaktören för attitydpåverkan och normkritik
kring alkohol och andra droger” ändras till ”UNF är den ledande samhällsaktören
bland unga för attitydpåverkan och normkritik kring alkohol och andra droger”, samt

att

efter dessa ändringar anta förbundsstyrelsens förslag.
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§ 42
DISKUSSION OM DROGPOLITIK I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Anders Ringnér, mötesordförande, föredrog de förslag som lyfts över strecket:
Jonathan Spånberger, Jönköping, föreslog
att

ändra ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av
partipolitiska ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse
för drogpolitiska frågor” till ”UNF har lokalt goda kontakter med relevanta
politiker för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska
frågor och för oss som organisation”, samt

att

UNF skapar nya verktyg, så som affischer, klistermärken och manualer, för
lokal verksamhet med ”hårdare attityd”.

Jämtlands delegation föreslog
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag om att undersöka möjligheten att starta nya
nattklubbar anpassade efter UNFs värdegrund.

Daniel Bergdahl, Västerbotten, hade ett språkligt påpekande.
Olle Gynther-Zillén, Stockholm, lyfte sitt förslag och föreslog därmed
att

ändra från ”Alla nya medlemmar i UNF bildas i drogpolitik genom
UNF:aren” till ”Nya medlemmar i UNF bildas i drogpolitik genom
UNF:aren” (ändringsförslag till alternativa förslaget)

Jonathan Spånberger, Jönköping, ansåg att UNF inte ska anses som experter. Alla ska kunna
delta i det drogpolitiska arbetet, det behövs enkla verktyg. Han lyfte också sitt tredje förslag
som inte lästes upp av presidiet, och föreslog därmed
att

lägga till målet ”UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är
de främsta unga rösterna i debatten om cannabis”

Max Johansson, Skaraborg, föredrog de förslag till mål som han och flera andra ombud hade
formulerat. Dessa låg också över strecket men föredrogs aldrig av presidiet. Han föreslog
att

lägga till målet ”UNF omnämns 20 gånger i relevanta ungdomsdebatter på
nationell nivå”

att

lägga till målet ”Verktyg och mallar för praktiserande av våra
ställningstaganden tas fram till senast augusti 2016”

att

lägga till målet ”UNF omnämns 450 gånger i lokal media”

att

lägga till målet ”Alla nya medlemmar i UNF bildas i drogpolitik genom
UNF:aren”

Simon Schönbeck, Skåne, lyfte Lovisa Bengtssons förslag om goda kontakter med ickepartipolitiska organisationer:
att

ändra ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av
partipolitiska ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse
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för drogpolitiska frågor” till ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter
med en bredd av politiska ungdomsförbund för att stärka deras engagemang
och intresse för drogpolitiska frågor”
Max Johansson, Skaraborg, lyfte ett förslag från honom och de andra motionärerna som
hamnat under strecket och föreslog därmed
att

UNF:s distrikt genomför varje år minst sex aktiviteter med drogpolitiskt
fokus

Malin Thorson, förbundsstyrelsen, ansåg att det skulle urvattna målet att bredda utöver
partipolitiska organisationer. Förbundsstyrelsen ville fokusera på att påverka partier.
Kommande förbundsstyrelse och distriktsstyrelserna får ha dialog om vilka verktyg som
behövs så att det behöver inte beslutas här.
Dante Borén, Västmanland, ville ha fokus på några få mål och behålla kraften i dessa.
Jonas Karström, Jämtland, lyfte sina förslag:
att

ändra från ”80 % av UNF:s distrikt har återkommande aktiviteter och
bildning inom drogpolitik” till ”100 % av UNF:s distrikt har återkommande
aktiviteter och bildning inom drogpolitik”

att

ändra från ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av
partipolitiska ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse
för drogpolitiska frågor” till ”UNF har lokalt och nationellt goda och
regelbundna kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund för
att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor”.

Mats Heden, Stockholm, påpekade att alla ska säga sitt namn och distrikt. Han undrade om
tiden mäts.
Anders Ringnér, mötesordförande, svarade att mätning görs men att klockan ibland inte syns
för ordförandena.
Denise Fowler, Västerbotten, ansåg att målen ska vara mätbara.
Simon Schönbeck, Skåne, ansåg att det var viktigt med samarbete även med andra politiska
organisationer. Skåne skulle till exempel samarbeta med RFSL för att nå ut.
Nicole Steegmans, förbundsstyrelsen, meddelade att de jämkade sig med Jonas Karström
ändringsförslag, och föreslog därmed
att

lägga till målet ”UNF har lokalt och nationellt goda och regelbundna
kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund för att stärka
deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor”.

Emil Johansson, Kronoberg, ansåg att även icke mätbara mål kunde vara relevanta.
Jonathan Spånberger, Jönköping, talade till stöd för Lovisa Bengtssons förslag att nå ut till icke
partipolitiska förbund. Han ville också ha verktyg för lokal verksamhet.
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§ 43
STRECK I DEBATTEN
Anders Ringnér, mötesordförande, föreslog med anledning av tiden streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 44

FORTSATT DISKUSSION OM DROGPOLITIK I FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN 2015-2017
Anna Källbäcks, Dalarna, talade för Olle Gynther-Zilléns förslag gällande utbildning genom
UNF:aren.
Joel Hijstee, Västmanland, ville att visionära mål skulle sättas hellre än bara mätbara. De
visionära målen har också en viktig funktion.
Kajsa Ragnarsson, Uppsala, ansåg att vi skulle arbeta hårt för att påverka just partipolitiska
ungdomsförbund. De kan i sin tur påverka sina moderpartier. Därför yrkade hon avslag på
Lovisa Bengtssons ändringsförslag.
Tilda Langland, Gotland, ville ändra på målet om sex aktiviteter. Anders upplyste om att streck
i debatten var satt och att nya förslag därmed inte kunde läggas.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, tyckte att förslagen som hade kommit var bra.
Max Johansson, Skaraborg, ville öka mätbarheten i målen, för att det annars skulle vara
svårtolkat om de har genomförts eller ej.
Lovisa Bengtsson, Skåne, höll med om att partipolitiken är viktig. Mycket är viktigt men allt
kan inte stå i arbetsplanen. Hon yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag, helst med sitt eget
ändringsförslag.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, kommenterade att svaga distrikt måste få utrymme för att påbörja
något och yrkade därför bifall på förbundsstyrelsens förslag om att 80 % av distrikten ska ha
återkommande aktiviteter inom drogpolitik.
Jonas Karström, Jämtland, föreslog ajournering i en minut för att delegationerna skulle få tid
att tänka.
Anders Ringnér, mötesordförande, sade att propositionsordningen skulle ta mer än en minut
att göra i ordning och att ombuden därför hade ett utmärkt tillfälle att tänka efter.
§ 45
AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA
Mötet ajournerades klockan 10.25 för fika.
§ 46
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Mötet återupptogs klockan 10.45.
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§ 47
INFORMATION FRÅN JÄMSTÄLLDHETSMÄTARNA
Mikael Berg, kongressens jämställdhetsmätare, berättade hur deras arbete gick till. Det var just
då en kraftig dominans av personer men pronomenet ”han” som hade talat. Mikael
uppmanade församlingen att ha detta i åtanke.
§ 48
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 92 stycken.
§ 49

BESLUT OM DROGPOLITIK I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Kongressen beslutade
att

avslå Jämtlands delegations förslag

att

ändra ”UNF är expert i drogfrågor och den främsta unga rösten i debatten om
cannabis” till ”UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta
unga rösterna i debatten om cannabis”

att

ändra ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska
ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska
frågor” till ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av politiska
ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska
frågor”

att

ändra ”UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska
ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska
frågor” till ”UNF har lokalt goda kontakter med relevanta politiker för att stärka deras
engagemang och intresse för drogpolitiska frågor och för oss som organisation”, samt

att

med ovanstående ändringar anta förbundsstyrelsens förslag till målsättningar för
verksamhetsområdet drogpolitik.
§ 50

INFORMATION FRÅN KONGRESSLEDNINGEN
Anders Ringnér, mötesordförande, läste upp information från kongressledningen om
allergier. Se upp med parfym, hårspray och dylikt samt framförallt nötter. Ombuden
uppmanades även att tänka på vad de hade i sina godispåsar.
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§ 51
YTTERLIGARE BESLUT OM DROGPOLITIK I FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN 2015-2017
Kongressen beslutade
att

med 50 röster mot 37 avslå Max Johansson med fleras första att-sats

att

med 49 röster mot 36 avslå Max Johansson med fleras andra att-sats

att

med 51 röster mot 35 avslå Max Johansson med fleras tredje att-sats

att

med 55 röster mot 30 avslå Max Johansson med fleras fjärde att-sats

att

avslå Olle Gynther-Zilléns att-sats, samt

att

avslå Jonathan Spånbergers tre att-satser.
§ 52

DISKUSSION OM FÖREBYGG I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Anders Ringnér, mötesordförande, redogjorde för de förslag som hade hamnat ovanför
strecket under gruppdiskussionerna:
Samtliga förslag från förbundsstyrelsen hamnade över strecket.
Lovisa Bengtsson föreslog
att

ändra ”Alla distrikt ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar
årligen” till ”UNF ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar
årligen”.

Max Johansson, Skaraborg, med flera föreslog
att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen vidareutvecklar, utvärderar, testar
och presenterar skolmetoder för högstadieskolor inför nästa kongress”

att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen presenterar underlag för
diskussioner och normbrytande på gymnasie- och högskola inför nästa
kongress”

att

bland målen lägga till ”Samverka med IOGT-NTO för att skapa ett
kompletterande föräldramaterial”, samt

att

bland målen lägga till ”Söka stöd från myndigheter och organisationer för att
”certifiera” metoderna”.

Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, redogjorde för hur förbundsstyrelsen tänkt kring
verksamhetsområdet.
John Ferner, Kronoberg, lyfte sitt och Tilda Langlands förslag och föreslog därmed
att

förbundsstyrelsen under hösten skall satsa på att börja använda materialet
”Snacka fest” på det sätt förbundsstyrelsen anser lämpligast

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

25

Albin Sniwe, Östergötland, föreslog
att

slopa ordet ”relevanta” i formuleringen ”En viktig del av det förebyggande
arbetet är att skapa en attraktiv och drogfri verksamhet i relevanta
ungdomsmiljöer”

att

alla ungdomar mellan 13-25 ska veta att UNF finns och vad vi arbetar för,
samt

att

”UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol
och andra droger” ändras till formuleringen ”UNF påverkar tydligt
ungdomars attityd till alkohol och andra droger”

Tilda Langland, Gotland, lyfte sitt förslag och föreslog därmed
att

målet ”UNF växer i medlemsantal för att bli en starkare organisation och
samhällsaktör” ändras till ”UNF växer i medlemsantal och blir en starkare
organisation och samhällsaktör”

Jonas Karström, Jämtland, var intresserad av att veta varifrån talarna kommer rent
geografiskt. Han undrade också varför inte förbundsstyrelsen hade jämkat sig med Lovisa
Bengtssons förslag om medlemsantal.
Max Johansson, Skaraborg, talade för det förslag han hade lagt tillsammans med andra ombud
och önskade att andra skulle jämka sig med dem.
Nicole Steegmans, förbundsstyrelsen, meddelade att förbundsstyrelsen jämkade sig med
Albin Sniwe angående att stryka ordet relevanta.
John Ferner, Kronoberg, ville att Snacka Fest skulle användas.
Lovisa Bengtsson, Skåne, menade att målen skulle prioriteras och yrkade bifall på
förbundsstyrelsens förslag i stort.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, förklarade åter förbundsstyrelsens tankar om området.
Anders Ringnér, presidiet, meddelade att det stycke Tilda Langlands förslag avsåg redan hade
behandlats på en tidigare del av arbetsplanen och därför föll.
§ 53
BESLUT OM FÖREBYGG I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Kongressen beslutade
att

ändra ”Alla distrikt ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar årligen”
till ”UNF ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar årligen”

att

slopa ordet ”relevanta” i formuleringen ”En viktig del av det förebyggande arbetet är
att skapa en attraktiv och drogfri verksamhet i relevanta ungdomsmiljöer”

att

avslå Albin Sniwes tredje att-sats

att

med ovanstående ändringar anta förbundsstyrelsens förslag på mål
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att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen presenterar underlag för diskussioner och
normbrytande på gymnasie- och högskola inför nästa kongress”

att

avslå Max Johansson med fleras första, tredje och fjärde att-sats

att

avslå John Ferner och Tilda Langlands att-sats, samt

att

bland målen lägga till ” alla ungdomar mellan 13-25 ska veta att UNF finns och vad vi
arbetar för”.

Jonas Karström, Jämtland, Victor Emmoth, Norrbotten, Sara Nilsson, Norrbotten, Hampus
Nordberg, Norrbotten samt Timmy Andersson, Norrbotten reserverade sig mot målet ”alla
ungdomar mellan 13-25 ska veta att UNF finns och vad vi arbetar för.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, Denise Fowler, Västerbotten samt Ellenore Öhgren, Jämtland
reserverade sig mot målet ”alla ungdomar mellan 13-25 ska veta att UNF finns” med
motiveringen att de ansåg detta mål vara orimligt.
§ 54
UTMÄRKELSEN SILVERGRISEN
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, delade ut Silvergrisen 2015 till Olle Åkesson. Motiveringen
löd: ”För ett hårt jobb med både det egna och andra distrikts ekonomiska redovisningar samt
ett starkt engagemang för bokföring ges 2015 års silvergris till Olle Åkesson.” Olle själv var inte
närvarande på grund av arbete men utmärkelsen mottogs å hans vägnar av Kajsa Ragnarsson.
§ 55
AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA
Mötet ajournerades klockan 11.50 för lunch.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

27

FJÄRDE SESSIONEN
Ordf.: Anders Ringnér
Johanna Storbjörk
Sekr.: Hilma Svedberg
Alina Anderberg

Torsdag den 25 juni

§ 56
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 12:50.
§ 57
INFORMATION FRÅN KONGRESSLEDNINGEN
Malin Thorson, förbundsordförande, gav praktisk information. Hon berättade att det var
många som jobbade med förhandlingarna och att ombuden ofta riktade sig till presidiet, men
att de i stället skulle vända sig till de andra mötesfunktionärerna med praktiska frågor om vad
som visas på skärmarna och liknande. Då kan funktionärerna prata med presidiet när presidiet
har tid. Ordningsfrågor kan ställas om saker som rör det ämne som diskuteras. Kontakt med
funktionärer kan tas genom ögonkontakt och vinkningar. Man kan också helt enkelt bara hålla
upp en hand för att få kontakt. Malin talade vidare om att vi skulle ha förhandlingar i plena och
förhoppningsvis få en gäst, men därefter skulle det bli gruppdiskussioner. Malin visade en
karta över området där förhandlingarna hölls och bjöd in förbundsordförande Eric Tegnander
för att pedagogiskt peka ut hur man skulle ta sig till lokalerna för gruppdiskussionerna.
Eric Tegnander, förbundsordförande, sa att ombuden antagligen skulle hitta själva, men att
funktionär Caroline skulle lotsa till Hypoteket och Eric själv skulle lotsa till Auditoriet. Inga
frågor fanns från ombuden.
§ 58
UTMÄRKELSEN SPJUTSPETSPENNAN
Linn Heiel Ekeborg, förbundsstyrelsen, gick upp i talarstolen för att dela ut utmärkelsen
Spjutspetspennan som delas ut till den medlem eller grupp av medlemmar i UNF, som bidragit
till IOGT-NTO-rörelsens opinionsbildande arbete genom att med särskilt vassa pennrasp
sätta spår i den allmänna debatten. Utmärkelsen motiverades med att personen vid flera
tillfällen har visat engagemang, har ett starkt folkrörelseperspektiv och är bra på att sprida
UNF:s åsikter och perspektiv. Spjutspetspennan år 2015 gick till Mahmod Wiggo Yousef,
Gävleborg. Alla i salen applåderade.
§ 59
SÅNG
Malin Thorson, förbundsordförande, uppmanade till gemensam sång i Yllevisan. Jobjörn
Folkesson tog ton och ombudsförsamlingen samt presidiet och funktionärer stämde upp med
varierande entusiasm.
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§ 60
DISKUSSION OM GLOBALT I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Anders Ringnér, mötesordförande, föredrog de förslag som hamnat över strecket i
gruppdiskussionerna:
Alla förbundsstyrelsens förslag på mål hamnade över strecket.
Max Johansson, Skaraborg, med flera föreslog
att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen tar fram lättillgängliga verktyg
som syftar till att effektivisera utbyten med våra systerorganisationer”

att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen tar fram riktlinjer och verktyg för
insamlingsverksamhet

att

bland målen lägga till ”Alla distrikt ska arbeta för att främja utbyten med våra
systerorganisationer som är stärkande för alla medverkande parter”, samt

att

bland målen lägga till ”Alla distrikt ska verka för att hålla liv i diskussionen
om alkohol som hinder för utveckling i Sverige och övriga världen”.

Leo Rudberg, Stockholm, hade ett ändringsyrkande och sade att förbundsstyrelsen skulle
komma att jämka sig med det. Leo sade att folk hade varit förvirrade angående om
aktiviteterna skulle ske globalt eller lokalt men förklarade att förbundsstyrelsen menade att
det var de lokala aktiviteterna som menades. Han föreslog
att

ändra ”UNF genomför 50 utåtriktade globala aktiviteter med värvningseller attitydpåverkansfokus” till ”UNF genomför 50 utåtriktade lokala
värvnings- eller attitydpåverkansaktiviteter med globalt fokus”.

Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, sa att förbundsstyrelsen jämkade sig med Leos förslag. Han
ifrågasatte det föreslagna målet ”Förbundsstyrelsen tar fram lättillgängliga verktyg som syftar
till att effektivisera utbyten med våra systerorganisationer”. Förbundet hade under
mandatperioden haft ett mål om att ta fram lättillgängliga verktyg och den bedömning som
förbundsstyrelsen gjort var att det inte var verktyg och riktlinjer som saknades. Det som
förbundsstyrelsen ansåg saknas var implementering och användning av de verktyg och
riktlinjer som finns och därför var det för dem inte ett prioriterat mål att ta fram verktyg och
riktlinjer. Förbundsstyrelsen yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag till globala
arbetsplansmål.
§ 61
BESLUT OM GLOBALT I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Kongressen beslutade
att

stryka förbundsstyrelsens förslag till mål ”300 medlemmar i UNF sprider individuellt
information om alkohol som utvecklingshinder”

att

med ovanstående ändring bifalla förbundsstyrelsens förslag till mål

att

avslå Max Johansson med fleras andra och tredje att-satser.
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§ 62
ORDNINGSFRÅGA
Alice Häggqvist, Stockholm, tyckte att det var svårt att hänga med och hinna läsa
arbetsplansmålen när ordföranden läste upp början på ett arbetsplansmål och avslutade med
”och så vidare” eller läste snabbt.
Anders Ringnér, mötesordförande, svarade att han skulle ta det lite lugnare.
§ 63
INFORMATION FRÅN KONGRESSLEDNINGEN
Ordförande Anders Ringnér, mötesordförande, sa att gruppdiskussioner skulle starta. Malin
Thorson, förbundsstyrelsen, förtydligade att det är gruppdiskussioner, sedan fika och därefter
återsamling i plenum 15.30.
§ 64
AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna ajournerades för gruppdiskussioner klockan 13.30.
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FEMTE SESSIONEN
Ordf.: Robert Damberg
Ulrika Jansson
Sekr.: Hilma Svedberg
Alina Anderberg

Torsdag den 25 juni

§ 65
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 15:33. Mötesordförande Robert Damberg hälsade alla
välkomna.
§ 66
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 91 stycken.
§ 67

ORDNINGSFRÅGA
Ombud Gustav Bylund, Albin Sniwe, Simon Ekström, Östergötland; Tove Achrénius, Ellinor
Åstrand, Anna Magnusson, Linnea Axelsson, Älvsborg; Jonas Karström, Kim HammersjöFälth, Jämtland; Denise Fowler, Daniel Bergdahl, Ellen Hjort, Amanda Dafors, Västerbotten
föreslog att man skulle riva upp alla beslut som hade tagits innan röstlängden justerats före
gruppdiskussionerna.
Kongressen beslutade
att

väcka ordningsfrågan.

Gustav Bylund, Östergötland, sade att han upplevde att det gick väldigt fort och att många inte
hängde med samt att röstlängden inte var fastställd när besluten togs. Han tyckte att man
måste ha fastställd röstlängd för att fatta beslut, för annars finns det ingen grund för att
kongressen är beslutsmässig.
Gustav Bylund föreslog kongressen besluta
att

riva upp besluten gällande det globala avsnittet i arbetsplanen och besluta
om dem igen fast långsammare.

Kongressen beslutade
att

riva upp besluten gällande det globala avsnittet i arbetsplanen och besluta om dem
igen fast långsammare.
§ 68

GÄST FRÅN UNG VÄNSTER
Robert Damberg sade att vi skulle få en gäst och lämnade över till förbundsordförande Malin
Thorson. Malin påpekade att hon hade glömt att tala om att föregående gäst har gett UNF 19
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miljoner kronor. Hon berättade vidare att UNF är ett förbund som jobbar med politik, och att
UNF därför har bjudit in alla partipolitiska ungdomsförbund till kongressen för att se hur
kongressen går till och för att lämna en hälsning. Därefter välkomnades Hanna Cederin,
förbundsordförande för Ung Vänster, upp i talarstolen och höll ett tal:
Kära vänner,
Tack för att jag fått komma hit och framföra en hälsning från Ung Vänster till er
kongress.
Folkrörelserna är oumbärliga för Sverige. Nykterhetsrörelsen är oumbärlig för
Sverige. UNF är oumbärliga för Sverige. Ja, visst skulle hjulen kanske snurra
ändå. Folk skulle gå till jobbet, bolagsstyrelser skulle sammanträda och
snabbmatskedjorna skulle hålla öppet. Kanske skulle till och med grundlagen
innehålla samma fina ord om demokrati. Men allt det andra då? Den
meningsfulla fritiden, delaktigheten, utvecklingen, folkbildningen. Den
mänskliga faktorn har en oförtjänt negativ klang. Det är ju det folkrörelser
handlar om, att försvara människovärdet. Att skapa andra värden än dom som
går att omvandla till pengar och miljonklipp på börsen. Om demokrati och
delaktighet. Solidaritet. Begrepp som helt saknar mening utan den mänskliga
faktorn.
För mig är UNF ett av dom sammanhang där allt det där som så ofta låter som
klyschor och tomma ord, blir till verklighet. Unga som får verktyg att förverkliga
idéer, ordna aktiviteter och lära sig nya saker, tillsammans. Lära sig av varandra.
När ni skapar drogfria mötesplatser, arbetar med kamratstöd och internationella
projekt så omsätter ni dessa ord i handling.
Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen har varit allierade sen första början.
Tillsammans har vi stått upp för människovärdet, demokratin och solidariteten.
Vi förstår, och visar, att det är när vi skapar förändring tillsammans som
samhället kan bli vårt. Vi förstår och visar att det är i vardagen som utveckling
och delaktighet måste börja. Politik är inte bara omröstningar i riksdagshuset
och ska inte vara reserverat för en liten elit, politik är också ungas organisering.
I Ung Vänster driver vi just nu kampanjen Vi tar kampen, där alla våra klubbar
lyfter upp vardagsnära frågor på orten. Många av dom lokala striderna som vi tar
handlar om rätten till en meningsfull fritid, om kultur och aktiviteter utanför
krogstråket som inte stänger ute den som inte passar in eller inte har råd. Här
finns det mycket att göra och jag är glad att det är frågor som också UNF arbetar
med.
Jag vill passa på att komma med en uppmaning. Ung Vänster har mycket att lära
av er. Dela gärna med er av era kunskaper om alkohol- och drogpolitik till våra
medlemmar. Jag hoppas att ni tar kontakt med våra klubbar och distrikt och
hittar sätt att träffas, så ska jag se till att samma idé dyker upp hos oss.
Vänner, mottag Ung Vänsters varmaste hälsningar och ett löfte om att stå kvar
vid er sida. Vi lovar att fortsätta kampen mot de marknadskrafter som vill
omvandla människovärdet till profit. Mot dom som vill sätta prislapp på
solidariteten. Därför tar vi tillsammans med er kampen för ett uteliv på ungas
villkor snarare än alkoholindustrins, mot alkoholreklam, mot cannabislobbyister

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

32

och avregleringar. För en meningsfull fritid och för ett jämlikt och demokratiskt
samhälle.
Tack.
Malin Thorson tackade och uttryckte tacksamhet för att det finns partipolitiska
ungdomsförbund som driver en återhållsam och solidarisk drogpolitik, och hoppades att UNF
kan samarbeta med sådana organisationer. Hon uppmanade ombuden att leta upp Ung
Vänster i sina distrikt och prata med dem. Malin tackade Hanna med en spettekaka, eftersom
kongressen hölls i Lund, till applåder från alla och jubel från framförallt UNF Skånes ombud.
§ 69
UPPMANING
Robert Damberg läste upp en uppmaning om att inte använda parfym, och annat som luktar,
inomhus, eftersom det fanns allergiker i lokalen.
§ 70
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN 20152017
Kongressen gick till beslut om det globala avsnittet i arbetsplanen.
Kongressen beslutade
att

behålla förbundsstyrelsens formulering om att UNF ska genomföra 100
insamlingsaktiviteter

att

avslå förbundsstyrelsens formulering om att 300 medlemmar i UNF sprider
individuellt information om alkohol som utvecklingshinder

att

ändra målet ”UNF genomför 50 utåtriktade globala aktiviteter med värvnings- eller
attitydpåverkansfokus” till ”UNF genomför 50 utåtriktade lokala värvnings- eller
attitydpåverkansaktiviteter med globalt fokus”.

att

avslå Max Johansson med fleras formulering att förbundsstyrelsen tar fram
lättillgängliga verktyg som syftar till att effektivisera utbyten med våra
systerorganisationer.

att

avslå Max Johansson med fleras formulering att förbundsstyrelsen tar fram riktlinjer
och verktyg för insamlingsverksamhet.

att

avslå Max Johansson med fleras formulering att alla distrikt ska arbeta för att främja
utbyten med våra systerorganisationer som är stärkande för alla medverkande parter.

att

bifalla Max Johansson med fleras formulering att alla distrikt ska verka för att hålla liv
i diskussionen om alkohol som hinder för utveckling i Sverige och övriga världen.
§ 71

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN
2015-2017
Kongressen gick till debatt om organisationsavsnittet i arbetsplanen.
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Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, sade att det var fantastiskt roligt att till sist få stå i UNF:s
talarstol som utbildningsledare. Hon påtalade att bildningssystemet är ett dokument för sig
och att vi i arbetsplanen lyfter fram specifika saker vi vill fokusera på. Hon sade också att
förbundsstyrelsen hade valt att inte ha med så specifika mål i förslaget till arbetsplan.
Ombud Victor Melinder, Västernorrland, ville lyfta sitt ändringsförslag
att

alla distrikt ökar genomsnittslängden på sina medlemmars medlemskap
med ett år.

Victor Melinder hoppades att de som stödde Arbetsplan 2 kunde jämka sig med hans förslag
för att de var väldigt lika.
Albin Sniwe, Östergötland, tog upp att förbundsstyrelsens arbetsplan var luddig och ville
konkretisera vissa mål. Därför föreslog han:
att

ändra ”UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar
ansvar för att distriktet växer och utvecklas” till ”UNF har 23 engagerade
distriktsstyrelser som genom att genomföra sin arbetsplan tar ansvar för att
distriktet växer och utvecklas”

Per Emilsson, Dalarna, föreslog
att

formuleringen ska lyda ”UNF ska ha 23 självständiga och engagerade
distriktsstyrelser som tar ansvar för att distriktet växer och utvecklas”

Ombud Emil Johansson, Kronoberg, tog upp att det var viktigt att medlemmar utbildas på
högre nivå än UNF:aren och att det bör framgå i arbetsplanen. Det är även viktigt att göra
Specialistenkurserna regionala. Det finns tendenser till att UNF:are åker till
Specialistenkurser i hela landet vilket inte är lika effektivt som att arrangera regionala
evenemang och det borde förändras. Emil ville därmed föreslå
att

bland målen lägga till ” UNF:s samtliga distrikt har medlemmar som deltar
under Specialister”.

Max Johansson, Skaraborg, sade att de som stod för Arbetsplan 2 jämkade sig med både Victor
Melinders och Emil Johanssons förslag.
Mats Heden, Stockholm, tyckte att det vore positivt om Specialistenkurserna gjordes mer
regionala. 1 januari 2003, då Mats gick med i UNF, låg motsvarigheten till Specialistenkurser
på förbundsnivå, vilket gjorde att de höll hög kvalitet. Mats menade att det gnälls på att
Specialistenkurserna kan vara lite olika och kvaliteten inte så hög, och genom att göra dem
regionala höjs deras nivå lite och kan gå mot en nivå motsvarande den som fanns när Mats gick
med.
Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, sade att förbundsstyrelsen ville jämka sig med Emils
förslag. Vidare ville Linda prata om de mål, som var lyfta, som handlade om studietimmar.
Idag gör UNF c:a 5000 studietimmar, berättade Linda, och UNF har tidigare haft mål på cirka
35 000 timmar, men det hade varit svårt att implementera. Dessutom har NBV ändrat sin
struktur så att fokus inte längre ligger på att räkna studietimmar. Folkbildning handlar om mer
än att räkna timmar, och förbundsstyrelsen trodde att det var viktigare att stärka samverkan
med NBV och jobba mer med NBV.
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Sara Nilsson, Norrbotten, ville att alla förbundsarrangemang skulle vara tillgängliga för alla
medlemmar. Hon menade att man ska kunna delta på samma villkor oavsett hur långt man
behöver resa.
Sara Nilsson föreslog
att

första punkten under ”Organisation, Medlemmar, förbundsstyrelsens
uppdrag” i den andra föreslagna arbetsplanen ändras till ”Förbundsstyrelsen
anordnar minst två olika förbundsarrangemang med geografisk
tillgänglighet för att öka sammanhållningen bland medlemmar”.

Jonathan Spånberger, Jönköping, tyckte att det finns pondus- och prestigekulturer kring vissa
ledare i UNF, vilket påtalats av bland andra granskningsutskottet i deras rapport. Jonathan
tyckte att det var viktigt att byta ut ledarfokuset och föreslog därför
att

under rubriken organisation ändra förbundsstyrelsens förslag från ”UNF har
ansvarstagande och demokratiska ledare på förbunds-, distrikts- och
föreningsnivå” till ”UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati
och utveckling på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå.”

att

ändra Max Johansson med fleras förslag från ”förbundsstyrelsen stöttar
distrikt genom att två gånger per år genomföra strukturerade synkmötet där
en strategi planeras för arbetet gentemot den satta arbetsplanen” till
”förbundsstyrelsen stöttar distrikt genom att två gånger per år erbjuda
strukturerade synkmöten där en strategi planeras för arbetet gentemot den
satta arbetsplanen.”

Isabelle Benfalk, Uppsala, anförde för Max Johansson med fleras räkning att på grund av den
av kongressen valda strukturen hade de dragit ned på antalet mål till sex stycken. Max
Johansson med flera yrkade:
att

förbundsstyrelsen undersöker under 2016 möjligheten att förenkla
kommunikationen mellan distrikt, föreningar och medlemmar.

att

förbundsstyrelsen undersöker vilka stora grupper som bedöms ha stor
outnyttjad medlemspotential.

att

förbundsstyrelsen reviderar och utvecklar, senast till sommaren 2016, i
samråd med distrikten, ett nytt föreningskit som syftar till att bilda och
utveckla föreningar.

att

förbundsstyrelsen tar fram metoder och anvisningar för ett bra
föreningsstöd under 2016 för att sedan 2017 hjälpa distrikten ta fram
distriktsanpassade planer för sitt föreningsstöd.

att

förbundsstyrelsen utvecklar ett nytt faddersystem för att stötta distrikten i
deras verksamhet.

att

förbundsstyrelsen förbättrar och vidareutvecklar konceptet DO/DKnätverket.

Lina Boberg, förbundsstyrelsen, påminde kongressen om att bildningssystemet var ett separat
dokument och flera av de saker som sagts under diskussionen stod redan där och behövde
därmed inte nödvändigtvis finnas med även i arbetsplanen. Lina påpekade att det i nuläget
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fanns få kommentarer på bildningssystemet och Lina hoppades att flera av de förslag som nu
lagts in i arbetsplanen skulle tas upp där istället. Hon menade också att bildningssystemet är
en lägstanivå för vad som ska genomföras och att i arbetsplanen ska extra prioriterade
områden lyftas fram. Ett förslag kunde vara om det läggs in i bildningssystemet att
distriktsordförande- och distriktskassörsnätverken ska uppdateras och utvecklas
regelbundet.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, ville kommentera tre saker. Till att börja med sade Ellinor att det
inte nödvändigtvis måste vara förbundsstyrelsen som ska ta initiativ till förbundsarrangemang
utan det kan även göras underifrån av medlemmar. Hon undrade också vad syftet var att
utveckla ett nytt faddersystem och frågade vad problemet med det nuvarande var. Ellinor
menade också att det kan finnas andra former av stöd till styrelser än distriktsordförande- och
distriktskassörsnätverk och att det var konstigt att det lades så stort fokus på vidareutveckling
på de formerna istället för att hitta andra sätt att stötta distriktsstyrelserna.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, sade att det var onödigt att slå fast att det var just
förbundsstyrelsen som skulle arrangera synkmöten när det fanns många andra som skulle
kunna bära det ansvaret till exempel skulle verksamhetsutvecklare kunna göra det. Lucas bad
kongressen att istället titta på lösningen i form av de mål som förbundsstyrelsen hade lagt om
23 självständiga distriktsstyrelser och arbeta med det i fokus istället.
Max Johansson, Skaraborg, sade att definitionen av synkmötena var att
förbundsrepresentanter, biträdande generalsekreterare, verksamhetsutvecklare och
distriktsstyrelsen är med. Han tillade att Max Johansson med flera jämkade sig med Jonathan
Spånbergers förslag. Han tyckte också att det saknades utbildning i hur man arbetsleder och
att denna typ av samarbeten skulle kunna förbättra det. Max påminde också om det som
Isabelle Benfalk, Uppsala, sade om att det inte ska vara för mycket mål i arbetsplanen och att
det därför var de viktigaste sakerna som ska med.
Eric Tegnander, förbundsordförande, ville kort inflika att förslaget ”förbundsstyrelsen
undersöker vilka stora grupper som bedöms ha stor outnyttjad medlemspotential” istället kan
läggas som uppdrag inom ramen hållbar medlemsutveckling.
Dante Borén, Västmanland, sade att det inte var hållbart med många mål och även sex mål
kunde vara för mycket. Målet om att ”förbundsstyrelsen förenklar kommunikationen mellan
förbund och distrikt” tyckte Dante var bra men resten kunde enligt honom ”bäras ut på bår”.
Robert Damberg, mötesordförande, sade att talarlistan var tom och undrade om debatten
kunde anses avslutad.
Kongressen beslutade
att

avsluta diskussionen om organisationsavsnittet i förbundsstyrelsens förslag till
arbetsplan.
§ 72

GÄST FRÅN CAN
Under tiden propositionsordningen förbereddes talade mötesordförande Robert Damberg om
att en gäst skulle få tala. Han lämnade över ordet till Malin Thorson, förbundsordförande, som
sade att det var kul med gäster. Det attitydpåverkansarbete och det politiska arbete UNF

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

36

bedriver kräver fakta och CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning,
tillhandahåller sådan fakta. Malin presenterade gästen Håkan Leifman, chef för CAN.
Håkan berättade att vederbörande arbetat med alkohol- och narkotikafrågor i många år och att
det har hänt mycket under den tiden. CAN är en paraplyorganisation, där bland annat UNF är
medlemmar, som bildades 1902. Organisationen är ideell men finansieras med pengar från
socialdepartementet. CAN förmedlar kunskap om alkohol och narkotika på många olika sätt
och är mycket duktiga på det. Mest kända är CAN för sin årliga undersökning om ungdomars
vanor vad gäller alkohol och andra droger samt tobak, som gjordes första gången år 1971, vilket
är först i världen. I dag gör CAN även undersökningar för att kartlägga de mängder alkohol som
vuxna tar in från andra länder och försöker skatta den totala konsumtionen utifrån det.
Håkan Leifman berättade om att alkoholkonsumtionen hos unga ökade på nittiotalet och att
man i början av 2000-talet trodde att det skulle fortsätta öka, men i stället hände något och
konsumtionen vände nedåt. Idag är det mindre än hälften av alla ungdomar i nionde klass som
dricker alkohol (applåder från ombuden!). I gymnasiet dricker man mer, men det är ändå
mindre än 80 % som gör det, jämfört med 90 % för tio år sedan. Den totala volymen som
konsumeras har också sjunkit.
Användningen av narkotika har stått ganska still, berättade Håkan Leifman. Håkan tog upp
frågan om cannabis som en viktig fråga och berättade att antalet personer som använder
cannabis är ganska stabilt men att siffran över de som gör det ofta stiger. Vi har sett en
fördubbling av narkotikarelaterade dödsfall på tio år och då framförallt en ökning av de som
dör på grund av metadon och liknande.
CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor, förutom indirekt, genom att
tillhandahålla forskning och ta ställning för den forskning som är rimlig. Med minimipriser
skulle vi få en lägre totalkonsumtion av alkohol och där, menade Leifman, har UNF arbete att
göra.
Efter några frågor från ombud önskade Håkan Leifman lycka till i framtiden och tackades med
applåder.
§ 73
SÅNG
Malin Thorson, förbundsordförande, undrade vilken sång ombudsförsamlingen ville sjunga
och ombudsförsamlingen svarade, något splittrat men relativt enhälligt, Dusten. Dusten
sjöngs i cirka alla tonarter som finns.
§ 74
ORDNINGSFRÅGA
Mats Heden, Stockholm, undrade om kongressen inte i stället för kontrapropositionsvotering
kunde använda sig av Bordas metod eftersom de förslag som kongressen skulle ställa mot
varandra var fler än två. Robert Damberg, mötesordförande, svarade att Bordas metod inte
skulle användas.
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§ 75
FORTSATT DISKUSSION OM ARBETSPLAN
Anna Källbäcks, Dalarna, tyckte att det var bra att skriva ”UNF ska ha 23 självständiga och
engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att distriktet växer och utvecklas” i stället för
”UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att distriktet
växer och utvecklas”, men påpekade att alla mål i Max Johansson med fleras förslag var
formulerade ”UNF har (…)”, och tyckte att man borde konsekvensändra så att alla
formuleringar lyder lika.
Robert Damberg, mötesordförande, konstaterade att det skulle resultera i en
kontrapropositionsvotering och blev glad eftersom Robert gillar
kontrapropositionsvoteringar. Robert svarade dock att alla sådana, så kallade redaktionella,
ändringar skulle göras efter att innehållet hade beslutas.
Anna Källbäcks, Dalarna, invände att man i så fall kunde välja förbundsstyrelsens förslag och
senare göra en redaktionell ändring av det. Att ha två snarlika förslag var alltså inte
nödvändigt, tyckte hon.
Per Emilsson, Dalarna, höll med Anna och drog tillbaka sitt förslag. Då behövdes inte längre
någon kontrapropositionsvotering och Robert Damberg blev märkbart nedslagen.
Albin Sniwe, Östergötland, uppmärksammade presidiet på att han hade ändrat sin formulering
i VoteIT och att presidiet hade den gamla. Albin föreslog
att

under rubriken ”Organisation” ändra formuleringen ”UNF har
ansvarstagande och demokratiska ledare på förbunds-, distrikts- och
föreningsnivå” till ”UNF har ansvarstagande och demokratiska ledare på
förbunds-, distrikts- och föreningsnivå och visar detta genom att uppfylla en
majoritet av punkter i UNF:s arbetsplan”

Max Johansson, Skaraborg, frågade om ändringsförslag på förbundsstyrelseförslag skulle ses
som tilläggsförslag eftersom förbundsstyrelsens förslag inte hade lyfts över strecket.
Robert Damberg, mötesordförande, svarade att förbundsstyrelsens förslag om demokratiska
ledare inte var lyft över strecket över huvud taget, men att Robert tolkat det som att de förslag
som lyfts hade fått stöd och gillande och att det var de som gällde, men att förbundsstyrelsens
förslag inte fanns kvar eftersom det inte haft lyfts över strecket.
§ 76
BESLUT I FRÅGA OM ARBETSPLAN
Robert Damberg, mötesordförande, sade att vi skulle börja uppifrån och jobba oss nedåt bit för
bit, framförallt genom försöksvotering med en gång.
Kongressen beslutade
att

bifalla förbundsstyrelsens arbetsplansmål ”UNF har 23 självständiga och
engagerande distriktsstyrelser som tar ansvar för att distriktet växer och utvecklas”

att

avslå Albin Sniwes bägge att-satser

att

med röstsiffrorna 55-34 avslå Emil Johanssons att-sats
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att

under rubriken organisation ersätta ”UNF har ansvarstagande och demokratiska
ledare på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå” med ”UNF:s medlemmar tar
gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, distrikts- och
föreningsnivå.”

att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen stöttar distrikt genom att två gånger per år
erbjuda synkmöten där en strategi planeras för arbetet gentemot den satta
arbetsplanen”

att

med röstsiffrorna 44-43 avslå Sara Nilssons att-sats

att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen undersöker under 2016 möjligheten att
förenkla kommunikationen mellan distrikt, föreningar och medlemmar.”

att

med röstsiffrorna 43-41 bland målen lägga till ”Förbundstyrelsen undersöker vilka
stora grupper som bedöms ha stor outnyttjad medlemspotential”

att

med röstsiffrorna 65-22 avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”Alla distrikt
genomför minst en riktad värvningsaktivitet årligen mot grupper som bedöms ha stor
outnyttjad medlemspotential”

att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen reviderar och utvecklar, senast till
sommaren 2016, i samråd med distrikten, ett nytt föreningskit som syftar till att bilda
och utveckla föreningar”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”Förbundsstyrelsen hjälper distrikt i
genomförandet av föreningsstyrelsesamlingar.”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”Alla föreningar erbjuds varje år minst
två föreningsstyrelsesamlingar”

att

med röstsiffrorna 45-41 avslå Max Johansson med fleras förslag till mål
”Förbundstyrelsen tar fram metoder och anvisningar för ett bra föreningsstöd under
2016 för att sedan under 2017 hjälpa distrikten ta fram distriktsanpassade planer för
sitt föreningsstöd”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”UNF har 85 föreningar med
verksamhet minst två gånger i månaden i snitt.”

att

med röstsiffrorna 54-32 bifalla Max Johansson med fleras förslag till mål
”Förbundsstyrelsen utvecklar ett nytt faddersystem för att stötta distrikten i deras
verksamhet.”

att

med röstsiffrorna 49-38 bifalla Max Johansson med fleras förslag till mål
”Förbundsstyrelsen förenklar kommunikationen mellan förbund och distrikt.”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”En förbundsstyrelserepresentant
medverkar i planerandet och genomförandet av minst en arbetshelg per år med varje
distriktsstyrelse.”

att

bifalla Max Johansson med fleras förslag till mål ”Förbundsstyrelsen genomför minst
en distriktsstyrelsesamling per år.”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”Alla distrikt genomför en arbetshelg
per år.”
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att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”Alla distrikt representeras på
distriktsstyrelsesamlingen.”

att

bifalla Max Johansson med fleras förslag till mål ”Förbundsstyrelsen förbättrar och
vidareutvecklar konceptet DO-/DK-nätverket.”

att

med röstsiffrorna 44-41 avslå Max Johansson med fleras förslag till mål
”Förbundsstyrelsen uppdaterar och implementerar befintliga studiematerial
framtagna med NBV.”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”35 % av UNF:s medlemmar går en
UNF:aren under sitt första medlemsår.”

att

avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”UNF genomför 15 000 studietimmar
tillsammans med NBV.”

Ombuden Hedvig Strömbom, Gotland; Jonas Karström, Jämtland; Anna Magnusson,
Älvsborg; Kajsa Ragnarsson, Loke Wallin och Linnea Bodotter, Uppsala; Viktor Viklund och
Jenny Almström, Västernorrland; Per Emilsson, Dalarna; Elli Engström och Dante Borén,
Västmanland; Roman Karlsson, Halland, Simon Schönbeck, Skåne samt ombudsersättarna
Tilda Langland, Gotland; Joel Hijstee, Västmanland och Stuart Karlsson, Halland reserverade
sig mot beslutet att avslå målet ”UNF har på minst 65 orter föreningar med verksamhet i
genomsnitt två gånger i månaden”.
§ 77
ORDNINGSFRÅGA
Gustav Bylund, Östergötland, väckte en ordningsfråga om att ha diskussion om det sociala
avsnittet i arbetsplanen med anledning av att mötesordförande Robert Damberg hade tänkt gå
direkt till beslut. Presidiet gav Gustav rätt, men undrade ”var det inte värt ett försök?”.
§ 78
DISKUSSION OM DELEN ”SOCIALT” I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1
OM ARBETSPLAN 2015-2017
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, ville förklara hur förbundsstyrelsen tänkt kring målen i
deras förslag till arbetsplan. De ville prioritera hållbart engagemang och kamratstöd, och det
var de mål som fokuserades på när förbundsstyrelsen skrev sitt förslag till arbetsplan. Hon
ville också kommentera Vit Jul. Just nu jobbas med att expandera vit jul-kampanjen och UNF
går in med mycket mer resurser än tidigare i form av tid och pengar, så målet om att öka
arbetet med Vit Jul pågår för fullt, sa hon.
Gustav Bylund, Östergötland, ville lyfta Alice Häggqvists förslag om att förbundsstyrelsen

ska se över möjligheter för att skapa ett material för normkritisk verksamhet.
Victor Melinder, Västernorrland, talade för sitt förslag att i Max Johansson med fleras förslag
under rubriken Socialt, stryka ordet ”Lokalt” i punkten ”Förbundsstyrelsen tar fram verktyg
och möjligheter för lokalt påverkansarbete i frågan ”Barn och unga i missbruksmiljö”.
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, ville lyfta fram att Victor Melinders förslag är en metod som
är ett sätt att uppnå förbundsstyrelsens första mål i förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan.
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Robert Damberg, mötesordförande, läste upp en skriftlig fråga som kommit in till presidiet.
Frågan gällde huruvida målet om att UNF ska ha 85 föreningar med verksamhet minst två
gånger i månaden inte redan hade behandlats. Robert sa att den förvisso hade det, men att de
som röstade ned förslaget under förra avsnittet kanske gjorde det för att de ville ha det under
det här avsnittet i stället, och därför skulle man rösta om det igen.
Max Johansson, Skaraborg, föreslog kongressen besluta att under rubriken Uppdrag i det
sociala avsnittet i arbetsplanen lägga till målet ”I all UNF:s verksamhet som planeras används
IGLOR för att uppmärksamma våra kvalitetsmål”.
Lina Sultán, Skaraborg, uppmärksammade att det inte fanns något mål i arbetsplanen om Vit
Jul, men sade att Anneli Bylund ju hade pratat om just Vit Jul. Hon tyckte att det borde finnas
ett mål om det är så att UNF ska satsa på det.
Sara Nilsson, Norrbotten, tyckte att målet om att UNF tar en självklar plats i debatten om
ungdomar i risk- och missbruksmiljö var svårt att mäta. Hon frågade också om de 85 föreningar
som har verksamhet minst två gånger i månaden skulle ha verksamhet sammanlagt två gånger i
månaden eller räknat på varje förening för sig.
Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, replikerade Max Johanssons förslag med att det blir
problematiskt om kongressen går in och beslutar om en specifik metod för att kvalitetssäkra
verksamhet.
Emil Johansson, Kronoberg, tyckte att det inte finns något behov av att nödvändigtvis ha
mätbara mål, att icke mätbara mål också kan ha ett värde. Han ansåg också att det är bra att
inte ha så många mål, för då kan man lättare fokusera på de viktigaste.
Max Johansson, Skaraborg, menade att IGLOR inte bara är en kvalitetssäkring utan något som
UNF har använt länge. Visst kan man inte detaljstyra hur verksamheten kvalitetssäkras, men
det här är ett mål som vi vill uppnå för att göra vår verksamhet bättre, sade Max.
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, ville svara på några frågor. Att UNF tar en självklar plats i
debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö innebär att UNF tycker att det är en
väldigt viktig fråga och att när man pratar om den här frågan är det UNF man ska vända sig till
för att prata om det. Gällande förbundsstyrelsens förslag om 85 föreningar med verksamhet i
genomsnitt minst två gånger i månaden är det viktigt för att alla medlemmar ska ha en trygg
plats att gå till om de inte har någon trygg plats hemma.
Robert Damberg, mötesordförande, frågade om Victor Melinder och Max Johansson med flera
kunde jämka sig. Max Johansson med fleras förslag jämkades med Victor Melinders.
Denise Fowler, Västerbotten, sa att ett mål per definition är mätbart, medan en vision eller
strävan kan vara hur luddig som helst, och att de föreslagna arbetsplansmål som är otydliga i
stället borde kallas just visioner eller strävanden.
Joel Hijstee, Västmanland, tyckte att det vore bättre att ha ett mål om orter på vilka man
bedriver verksamhet minst två gånger i månaden i stället för de 85 föreningar som fanns som
förslag. Joel föreslog att ”UNF har på minst 40 orter föreningar med verksamhet i genomsnitt
minst två gånger i månaden”. Han frågade också vad förkortningen IGLOR står för.
Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, tyckte att målet om att alla distrikt ska genomföra minst
tre Vit Jul-aktiviteter per år i stället borde vara att alla distrikt ska engagera sig i Vit Jul. Han
föreslog också
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att

under rubriken uppdrag i avsnittet socialt i arbetsplanen ersätta ”UNF har 85
föreningar med verksamhet i genomsnitt minst två gånger i månaden” med
”UNF har minst 85 föreningar med verksamhet i genomsnitt minst två
gånger i månaden”.

Simon Schönbeck, Skåne, tyckte att de 40 orterna i Joel Hijstees förslag borde ersättas med 65
orter. I dag bedriver UNF verksamhet på c:a 55 orter och Simon tyckte att det borde öka. Hon
tryckte också på att ”orter” är bättre än ”föreningar” eftersom det blir bättre geografisk
spridning och mer verksamhet utanför de centrala städerna med en sådan formulering.
Joel Hijstee jämkade sig med Simons förslag.
Robert Damberg, mötesordförande, frågade om Jens och förbundsstyrelsen kunde jämka sig
kring formuleringarna ”85 föreningar” och ”minst 85 föreningar”.
Gustav Bylund, Östergötland, gjorde en sakupplysning från talarstolen om att IGLOR står för
Ideologiskt, Givande, Lockande, Omvärldsförbättrande och Resursgivande.
Alice Häggqvist, Stockholm, påtalade att hennes förslag om att alla distrikt ska engagera sig i
Vit Jul hade blivit lyft och tyckte att ett annat var likt. Hon undrade om förslagen kunde jämka
sig. Alice föreslog också ett ändringsyrkande
att

under andra att-satsen ”ändra från ”I hälften av UNF:s distrikt finns det
samarbeten med stödgrupper eller liknande verksamheter” till ”i de distrikt
där det är möjligt finns det ett samarbete med stödgrupper eller liknande
verksamhet.

Dante Borén, Västmanland, menade att det finns många sätt att arbeta och att det vore dumt
att strömlinjeforma all verksamhet genom att säga att man måste använda exempelvis IGLOR.
Dante svarade också Denise och sade att mål för honom inte per definition betyder att det är
mätbart. Han ville också ställa sig bakom Joels förslag.
Robert Damberg, mötesordförande, hejade på sina barn som var i förhandlingssalen och
uppmärksammade sedan ombudsförsamlingen på att ändringsförslaget på ett förslag som
fallit under strecket inte skulle komma att behandlas.
Gustav Bylund lyfte förslaget
att

förbundsstyrelsen ska se över möjligheter för att skapa ett material för
normkritisk verksamhet.

Max Johansson lyfte Max Johansson med fleras ändringsyrkande
att

alla distrikt ska se över möjligheter för att starta upp nya verksamheter
utifrån ett normkritiskt perspektiv.
§ 79

STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
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§ 80
ORDNINGSFRÅGA
Jonas Karström, Jämtland, undrade om man fortfarande kunde lägga förslag.
Robert Damberg, mötesordförande, svarade nej.
Röster höjdes ur ombudsförsamlingen både för och emot att förslag ska få lyftas efter att
streck i debatten satts. Presidiet höll fast vid sin hållning.
Gustav Bylund, Östergötland, sade att det inte står något i arbetsordningen om att man inte
får lägga förslag efter streck i debatten.
Robert Damberg, mötesordförande, svarade att det inte står något om vare sig det ena eller
andra, men den ordning man brukar följa är att när streck i debatten dragits får man inte lägga
nya förslag, av demokratiska skäl. Dessutom hade nya förslag inte tillåtits under
förhandlingarna tidigare under dagen.
Gustav Bylund, Östergötland, undrade om man då behövde lägga förslag under
ordningsfrågan om streck i debatten.
Robert Damberg, mötesordförande, sade att möjligheten har funnits under hela den
halvtimmeslånga debatten före ordningsfrågan om streck i debatten.
Mats Heden, Stockholm, sade att anledningen till att den här frågan kom upp sannolikt var att
förfarandet för att lyfta förslag var nytt för den här kongressen och krångligare än tidigare
kongresser.
Alice Häggqvist, Stockholm, sade att förra gången frågan ställdes frågade ordförande i
samband med att man fick skriva upp sig på talarlistan om någon ville lyfta förslag.
Robert Damberg, mötesordförande, tyckte att det var fair and square och undrade därför om
det var någon som ville lyfta förslag.
§ 81
FORTSATT DISKUSSION OM DELEN ”SOCIALT” I FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN 2015-2017
Jonas Karström, Jämtland, föreslog:
att

ändra ”UNF har 85 föreningar...” till ”UNF har minst 85 föreningar...”

Max Johansson, Skaraborg, ville lägga till ett förslag eftersom han tycker att förbundsstyrelsen
ska jobba med att kvalitetssäkra verksamhet. Han föreslog
att

bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen tar fram metoder för att
kvalitetshöja vår verksamhet”.

Presidiet läste upp de inkomna yrkandena och fastställde yrkandelängden.
Malin Andersson, Stockholm, sade att förslag där förbundsstyrelsen tar fram verksamhet står
emot förslag som mer innehåller stödgrupper.
Åsa Albrecht, Uppsala, lade sitt ändringsyrkande
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att

samarbete med stödgrupper eller liknande verksamhet ska finnas i de
distrikt där det är möjligt, eftersom det kanske inte är bra att sätta en siffra
då det kanske inte går att bestämma siffror.

Hon uppmanade även motionärerna att jämka sig.
Victor Melinder, Västernorrland, sade att UNF har minst 65 föreningar med verksamhet.
Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, påpekade att Vit jul inte styrs enbart genom arbetsplanen
utan också är en stor del i budgeten. Det är därför förbundsstyrelsen inte har lagt något mål om
Vit Jul, de ser det istället som ett av många verktyg för att kunna genomföra arbetsplanen.
Mats Heden, Stockholm, ville diskutera begreppet orter i stället för föreningar. I Stockholm
har det blivit aktuellt att fråga vad en ort är. Ortsgränserna inom Stockholms distrikt är oklara
och föreningar har stora upptagningsområden. Slutsatsen blir att ort inte är ett bra sätt att
mäta.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, tyckte att IGLOR kan vara en tröskel för att göra verksamhet,
särskilt för svagare distrikt. Omätbara mål har klubbats igenom tidigare, bland annat att ”vi är
experter på cannabis” inom drogpolitik är inte mätbart. Behåll omätbara mål.
Max Johansson, Skaraborg, menade att förbundsstyrelsen uppenbarligen är för att
kvalitetssäkra vår verksamhet. Han ville trycka på sitt tilläggsförslag.
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, talade inte som representant för densamma utan som sig
själv eftersom han har reserverat sig mot arbetsplanen. Förbundsstyrelsens förslag till
arbetsplan var för detaljstyrd. Alla mål i arbetsplanen ska genomföras av alla i organisationen,
alla har ett ansvar i genomförandet av arbetsplanen.
§ 82
BESLUT OM SOCIALT I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
ARBETSPLAN 2015-2017
Kongressen beslutade
att

med 50 röster mot 35 ändra ”I hälften av UNF:s distrikt finns det samarbeten med
stödgrupper eller liknande verksamheter” till ”I de distrikt där det är möjligt finns det
ett samarbete med stödgrupper eller liknande verksamhet”

att

med 49 röster mot 40 stryka förbundsstyrelsens förslag till mål ”UNF har 85
föreningar med verksamhet i genomsnitt minst två gånger i månaden

att

med 44 röster mot 41 stryka förbundsstyrelsens förslag till mål ”UNF minskar antalet
medlemmar som lämnar organisationen”

att

med ovanstående ändringar anta förbundsstyrelsens förslag på mål

att

med 49 röster mot 30 bland målen lägga till ”Förbundsstyrelsen uppdaterar UNF:s
hemsida, material och kommunikationssätt till medlemmar utifrån principen om ett
hållbart engagemang”

att

med 43 röster mot 39 avslå Max Johansson med fleras förslag till mål
”Förbundsstyrelsen tar fram verktyg och möjligheter för påverkansarbete i frågan
’Barn och unga i missbruksmiljö’”
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att

med 56 röster mot 29 avslå Max Johansson med fleras förslag till mål ”Alla distrikt ska
arbeta för ett öppet klimat och forum där alla medlemmar kan reflektera över sitt
engagemang”

att

med 53 röster mot 35 avslå Max Johanssons förslag till mål ”Förbundsstyrelsen tar
fram metoder för att kvalitetshöja vår verksamhet”

att

avslå Max Johansson med fleras sista att-sats, samt

att

avslå Alice Häggkvists att-sats.
§ 83

ORDNINGSFRÅGA
Gävleborgs delegation föreslog nattplena, ”kung på natten – kung på dan!”.
Robert Damberg, mötesordförande, sade att kongressen ligger litegrann efter tidsschemat
men att det inte finns några planer på nattplena. Ombuden uppmanas i stället att gå och lägga
sig i tid och vara på plats i förhandlingssalen klockan 8:30 imorgon. Däremot finns det chans
eller risk för nattplena senare i veckan. Den tyngsta delen av kongresshandlingarna –
arbetsplanen – har i alla fall behandlats.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, undrade om det inte vore bra att anta arbetsplanen i sin helhet
innan ajourneringen.
Robert Damberg, mötesordförande, svarade att eftersom förbundsstyrelsen ska sammanställa
allt och göra vissa redaktionella ändringar så vore det inte det.
§ 84
INFORMATION FRÅN KONGRESSLEDNINGEN
Malin Thorsson, förbundsordförande, berättade att middag skulle serveras på Polhemsskolan
18.30–20.00. Kongresslokalen blir oåterkalleligt låst när den sista personen gått därifrån, så
ombuden uppmandes att inte glömma något viktigt. Senare på kvällen blir det FS-show.
Imorgon börjar förhandlingarna med plena klockan 8.30.
§ 85
AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna ajournerades för middag klockan 18.35.
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SJÄTTE SESSIONEN
Ordf.: Ulrika Jansson
Robert Damberg
Sekr.: Jessica Stridh
Elin Lundgren

Fredag den 26 juni

§ 86
ÅTERUPPTAGANDE
Ulrika Jansson, presidiet, återupptog förhandlingarna 08.36 genom att justera röstlängden.
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 85 stycken.
§ 87

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN 20162017
Ulrika Jansson, presidiet, berömde ombuden för en bra insats med arbetet att lägga fram en
arbetsplan från föregående dag. Hon förklarade att alla delar i arbetsplanen nu är klara. Kvar är
fastställandet som helhet och att sedan gå vidare till budget. Gruppdiskussionen kommer vara
kortare nu på grund av att vi är efter i schemat. Hon informerade också om att vi igår gjorde
den stora delen och att vi nu ska försöka hålla ett högre tempo. Hon uppmanade alla att säga
ifrån om det gick för snabbt dock.
§ 88
JUSTERING AV DAGORDNINGEN
Utifrån det tidsschema som nu ligger finns nu en annan dagordning att jobba efter.
Kongressen beslutade
att

jobba efter den nya dagordningen.
§ 89

DISKUSSION OM ARBETSPLANEN
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, föredrog ändringar i arbetsplanen och sa att hon skulle
försöka göra sitt föredrag kort och koncist. Förbundstyrelsen har försökt att göra en
sammanställning och tolkat kongressens vilja. Hon kommer att gå igenom allt del för del, och
började med att informera om att under övergripande mål är det inga förändringar. Det har
gjorts andra ändringar och förbundsstyrelsen har bland annat flyttat ett stycke ifrån förebygg
till organisation. Hon informerade om att det är 37 % i åldrarna 13-25 som känner till UNF efter
en undersökning som har gjorts. Utifrån det är det rimligt att sätta ett mål på att 50 % inom
samma ålderskategori ska känna till UNF.
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Jonathan Spånberger, Jönköping, tyckte inte att den första meningen om nationellt fokus
stämde.
Denise Fowler, Västerbotten, uppmärksammade att förbundsstyrelsen hade satt ett nytt mål
att hälften ska känna till UNF, och påpekade att kongressen hade beslutat att alla i åldern 13-25
år ska känna till UNF.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, argumenterade för förbundsstyrelsens förslag att kännedomen om
UNF ska vara 50 %.
Gustav Bylund, Östergötland, tyckte att det nya förslaget ska finnas tillgängligt så att alla
ombud kan läsa igenom det i lugn och ro innan det tas ett beslut.
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, påpekade att det är problematiskt då budgeten måste
stämma överens med arbetsplanen. Ombuden kan absolut få tid att läsa och hon föreslog då
att kongressen ska fastställa budgeten först.
Jonas Karström, Jämtland, bad presidiet om att visa talarlista då det var svårt att se när en ska
tala.
Ulrika Jansson, presidiet, förklarade att de inte trodde att det skulle behövas en talarlista men
håller absolut med om att det är bra för tydlighetens skull.
Alice Häggqvist, Stockholm, tyckte att det var en stor ändring under stycket förebygg kring
satsningen på värvning av outnyttjad medlemspotential.
Robert Damberg, presidiet, sa att ombuden bör ta beslut om vi nu ska besluta om arbetsplan,
alltså att göra ändringsförslagen och fastställa den. Han föredrog vilka de olika
ändringsförslagen är.
§ 90
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden fastställdes efter de 89 utlämnade mentormeterknapparna.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 89 ombud.
§ 91

BESLUT OM ARBETSPLAN
Ulrika Jansson, presidiet meddelade kongressen att det nu var dags att fastställa arbetsplanen.
Kongressen beslutade
att

UNF ska ha lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av politiska
ungdomsförbund och relevanta politiker för att stärka deras engagemang och
intresse för drogpolitiska frågor.

att

UNF satsar på att värva i grupper med stor outnyttjad medlemspotential (flyttat från
Organisation).

att

UNF ska ta fram verktyg för normbrytande på gymnasiet och högskolan.
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att

hälften av alla mellan 13 – 25 år ska veta att UNF finns och vilka vi är.

att

UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och
förbund.

att

förbundet ska senast sommaren 2016 i samråd med distrikten ta fram ett
föreningskitt med syfte att bilda och utveckla föreningar.

att

förbundsstyrelsen gör en genomgripande översyn av sitt faddringsarbete och hur de
kan arbeta med kommunikation, förankring och stöttning av distriktsstyrelserna.

att

UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till
ett hållbart engagemang.

att

förbundsstyrelsen utvecklar ett nytt faddersystem för att stötta distrikten i deras
verksamhet

att

förbundsstyrelsen gör en genomgripande översyn av sitt faddringsarbete och hur de
kan arbeta med kommunikation, förankring och stöttning av distriktsstyrelserna

att

anta förslaget till Arbetsplan för 2016-2017.

Denise Fowler, Daniel Bergdahl och Ellen Hjort reserverade sig mot beslutet att fastställa
arbetsplanen med motiveringen:
”Reservation mot att behandla arbetsplanen nu (kl. 09.26 26 juni 2015) då det inte känns
rimligt med tanke på att förbundsstyrelsens ändringsförslag skiljer sig från kongressens
beslut. Detta blev därför inte lika demokratiskt som om vi skulle behandlat frågan senare, när
ombuden fått en chans att sätta sig in i förslaget. Dock är vi för ändringen.”
Robert Damberg, mötesordförande, förtydligade att arbetsplanen nu finns uppe på VoteIT.
§ 92
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 1 OM NYKTRA NATTKLUBBAR
Ulrika Jansson, presidiet, föreslog att vi skulle behandla denna motion nu. Hon lämnade ordet
fritt. Inget ombud bad om ordet och de gick till beslut.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF ska satsa på alkohol- och drogfria nattklubbar för att det gör
tillgängligheten för HBTQ personer som inte dricker mycket enklare men
även att det blir en tryggare miljö för dem.

att

UNF samarbetar med de olika kommunerna i landet för att öka
tillgängligheten för nyktra HBTQ personer, samt

att

genom sponsorer kunna göra det möjligt att öppna upp fler nyktra
nattklubbar runt om i landet och på så vis kan vi få in mer medlemmar till
UNF. På dessa ställen ska det även finnas info om UNF, och där kan vi ha
möjligheten att värva medlemmar till UNF.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Kongressen beslutade
att

avslå att-satsen ”Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att starta
nya nattklubbar anpassat efter UNF:s värdegrund.”

att

avslå motionen i sin helhet.

Ellenore Öhgren, Jämtland, påpekade att detta inte var alla förslag som hade funnits från
början.
Robert förklarade att det har kommit ett ändringsförslag och att det som har kommit över
strecket ska behandlas.
§ 93
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 OM BUDGET 2016-2017
Robert Damberg, presidiet, förklarade att vi ska ta beslut om underbudgetar och sedan
budgeten i sin helhet. Han uppmanade kongressen att se till att budgeten ska gå ihop i
slutändan.
Leo Rudberg, Stockholm, hade en ordningsfråga som löd: med tanke på att förbundsstyrelsen
själva har lagt en budget som går back anser han att presidiet inte ska lägga sig i något som är
för kongressen att besluta.
Max Johansson, Skaraborg, ville att kongressen skulle vänta med beslut om budget tills dess
att förslaget om arbetsplanen är igenomläst så att ombuden kan koppla ihop det.
Robert Damberg, presidiet, förklarade att på grund av tidsschemat ska kongressen fortsätta
med grupper och bordlägga budget till därefter.
§ 94
AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades för fika och gruppdiskussioner klockan 11.00.
§ 95
INFORMATION FRÅN JÄMSTÄLLDHETSMÄTARE
Mikael Berg, jämställdhetsmätare, ville uppmärksamma ombuden om att det är många
personer med pronomen ”han” som pratar i talarstolen. Ofta talar personer med pronomen
”han” också längre i talarstolen. Mikael uppmanade ombud med ett annat pronomen än ”han”
att tala mer. All statistik om till exempel distrikt kommer under lördagen. Det är fortfarande
inte en majoritet av ombuden som har gjort inlägg, vilket hade varit roligt om det ändrades på.
Ombuden undrar kring hur allt räknas med talarlistor som syns och inte syns samt felmarginal
på talartid. Allt räknas så gott det går och när det funkar korrekt.
§ 96
FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE
Handlingarna återupptogs klockan 11.10. Robert Damberg, presidiet, föredrog hur upplägget
fram till lunch ser ut. Röstlängden kunde inte fastställas på grund av tekniska problem. Detta
ska göras senare.
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Jonas Karström, Jämtland, ville ha tillgång till drivedokumentet för att kunna se de olika
förslagen.
Mats Heden, Stockholm, nämnde att drivedokumentet har legat uppe på Facebook sedan igår.
§ 97
ORDNINGSFRÅGA
Ordningsfråga, om att fastställa röstlängden först, kom upp.
§ 98
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 93 stycken.
§ 99

BESLUT OM UNDERBUDGETEN ”FÖRBUNDSORGANISATION”
Därefter beslutade kongressen
att

anta underbudgeten ”Förbundsorganisation” för 2016-2017.
§ 100

DISKUSSION OM UNDERBUDGETEN ”STÖD TILL LANDET”
Robert Damberg, presidiet, redogjorde för de förslag som skulle behandlas, då dessa var över
strecket. Han lämnade ordet fritt för diskussion.
Elin Björk Wäring, Skaraborg, undrade varifrån pengarna ska tas till yrkandet om ett ökat stöd
till landet.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, som stod bakom ändringsförslaget sade att hon och de andra som
stod bakom förslaget ville uppmärksamma frågan och se om någon nappade på det.
Jonathan Spånberger, Jönköping, pratade om sitt förslag om att få starkare distriktsstyrelser.
Han redogjorde hur deras förslag skulle funka praktiskt i budgeten.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, berättade om varför förslaget till minskat antal
verksamhetsutvecklare föreligger. Det beror på minskade intäkter från Miljonlotteriet och att
arbetsgivaravgifter för unga inte längre är subventionerade. Det finns redan rätt mycket
pengar avsatta för distriktsstyrelsearbete på andra poster. ”FS till förfogande”-pengar är
avsedda för breda satsningar som stöttning av distriktsstyrelser. ”Pengar att söka” har tagits
bort då det ofta är verksamhetsutvecklare som söker och det känns som att skyffla runt
pengar. Då är det bättre att ge pengarna till distrikten som själva får fördela hur de vill inom
distriktet.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, ville jämka sig med Jönköping men tyckte att deras förslag lät
som att man ska stärka redan starka distriktsstyrelser.
Mårten Edström, Västernorrland, ville veta exakt hur de 400 000 kronorna skulle kunna
användas för att stärka distriktsstyrelser.
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Hampus Blom, Jönköping, ifrågasatte förbundsstyrelsens motivering till att ta bort ”Pengar
att söka”. Det är ett problem om en förening inte behöver lägga ner lite tid och ansträngning på
att göra en ansökan. Det blir för mycket konsumtion över det hela när de inte behöver
anstränga sig. Han tyckte att vi alla behöver fundera över vilket syfte vi har med våra
verksamheter. Pengar ska inte delas ut och konsumeras upp utan tanke bakom.
Joel Hijstee, Västmanland, yrkade avslag på Jönköpings förslag med motiveringen att det är
mycket relevant att ha resurser till globalt arbete. UNF:s mål är en nykter värld.
Lina Tjälldén, förbundsstyrelsen, sade att förbundsstyrelsen ser att distrikten helt själva kan
bestämma hur de vill fördela pengar till föreningar. Det står dem fritt att anordna ett
ansökningsförfarande. Hon betonade också hur viktigt det är att UNF hittar mer pengar
externt.
Robert Damberg, presidiet, konstaterade att det nu förs diskussioner både under rubrikerna
”Stöd till landet” och ”Verksamhet”. Han ville därför öppna upp debatten också för
”Verksamhet” för att hålla ihop diskussionen.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, tyckte att det skulle bli en för rörig debatt.
Leo Rudberg, Stockholm, höll med Ellinor Åström om att det blir svårt hålla koll.
Max Johansson, Skaraborg, sade att det blir svårt att förstå helheten om man inte får prata om
allt som ändå hör ihop. Det är därför en bra idé att tala om båda.
Linda Tjällden, förbundsstyrelsen, tyckte inte att det spelade någon roll att ta del för del då vi
sedan beslutar om helheten.
Victor Emmoth, Norrbotten, tyckte att förslaget är mer en formalitet eftersom vi i praktiken
redan har gjort så.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, tyckte att det kanske inte behövde vara förbjudet att ta upp saker
från verksamhet men att röstningen ändå kunde vara rubrik för rubrik.
Leo Rudberg, Stockholm, undrade om man inte kan ta Jönköpings punkter som handlar om
verksamhet sammanhängande, så kan resten av verksamhet tas sedan.
Robert Damberg, presidiet, sade att vi fortsätter med ”Stöd till landet” men att det är okej att
hänvisa till andra budgetområden.
Max Johansson, Skaraborg, yrkade bifall på förslagen från Jönköping gällande att öka
budgetposterna under stöd till landet.
§ 101
STRECK I DEBATTEN
Frågan om streck i debatten lyftes. Kongressen beslutade att sätta streck i debatten.
§ 102
FORTSATTA DISKUSSIONER OM BUDGETEN
Emil Johansson, Kronoberg, ville yrka avslag på Jönköpings att-satser om ”Pengar att söka”
eftersom det är så få distrikt som söker och det är viktigt att stärka UNF-landet genom att
fördela resurser jämnt över. På så sätt gör pengarna mer nytta för organisationen.
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Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, sade att en sänkning av anslaget till Active skulle bli ett
hårt slag. De pengar vi skjuter dit gör stor nytta. Det är också viktigt med närvaro på EU-nivån
där många beslut fattas och vi måste avsätta resurser till det. Han sade också att systemet med
”Pengar att söka” inte är ett vattentätt system, som också har varit föremål för överklagningar.
Att ha tilltro till att distrikten kan fördela pengar är rätt.
Linus Jansson, Västernorrland, hade en tanke kring Ellinor Åstrands förslag där han höll med
om att det är viktigt med verksamhetsutvecklare även om han förstår argumenten för
sänkningen av pengar. Att ta bort verksamhetsutvecklare är en effektiv metod för att förstöra
verksamheten i ett distrikt.
Victor Emmoth, Norrbotten, yrkade avslag på Ellinor Åstrands förslag då det skulle generera
fem miljoners underskott på två år. Tittar man på budgeten ser man att det internationella
arbetet inte är en särskilt stor del av budgeten.
Jonathan Spånberger, Jönköping, sade att förslagsställarna inte vill detaljstyra precis hur
arbetet med att stärka distrikten skulle gå till. Han förstår att pengar gör nytta ute i Europa
men tycker att budgeten ska följa det han upplevde beslutades i arbetsplanen. Det är viktigt
med känslan av ägandeskap för föreningar genom att söka pengar och inte bara få. Det är också
en garanti för att pengarna går till verksamhet. Jonathan liknade ”Pengar att söka” vid en
livräddande fyr och anklagade den avgående förbundsstyrelsen för att vilja släcka fyren på
berget som räddade liv, och smita från smällen med sjumilakliv.
Max Johansson, Skaraborg, ville passa på att slå ett sista slag för förslaget om satsning på
starkare distriktsstyrelser.
§ 103
GÄSTTALARE
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, presenterade tre internationella gäster.
Maja Stojanovska, representant från Nordgu, berättade att det är intressant att lyssna på
förhandlingarna och höra hur UNF ser på nykterhetsrörelsens framtid. Maja presenterade
också Nordgu som organisation och sade att samma diskussioner som förs i Sverige också förs
i de andra medlemsländerna. Det är samma utmaningar överallt. Därför är det viktigt att vi lär
av varandra. Tillsammans kan vi bygga ett bättre och nyktrare Norden.
Samson Rentsch, vice president i Active, hade följt alla voteringar och hoppades att ombuden
var motiverade till att omsätta det de hade beslutat i verksamhet. Samson lämnade varma
hälsningar från hela styrelsen och särskilt från ordföranden Mimi Barushi som hoppas få
möjlighet att träffa många UNF:are. Samson hade träffat den allra första ordföranden i Active,
Birgitta Olli, och utifrån det förstått hur Active växt mycket som organisation sedan dess.
Active är en kraft att räkna med inte bara på EU-nivå utan också i resten av världen. Denna
första gång på IOGT-NTO-rörelsens kongresser ser Samson att det är samma utmaningar och
möjligheter som finns här som i andra delar av organisationerna. Det är skönt att se hur vi
jobbar för en bättre, mer solidarisk värld tillsammans. Samson såg fram emot många fler år
med Active och gott samarbete.
Kristina Sperkova, ordförande i IOGT International, berättade att organisationer från 54
länder finns med i IOGT International idag. Alkoholindustrin är en global aktör och därför
måste vi jobba globalt. Sydostasien är nu en populär marknad för alkoholföretagen och efter
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hårt arbete kommer nu alkohollagar att antas där. I USA hölls ett symposium i april om
sambandet mellan alkohol och cancer. I USA vill ingen tala om den kopplingen, att alkohol är
en stor risk. Exempelvis marknadsför sig alkoholföretagen med ”rosa bandet”-symbolen. I
Östafrika har det byggts upp alkoholpolitiska nätverk som jobbar med påverkansarbete. Fake
Free som UNF tog från Sri Lanka har därefter spridit sig till andra länder i Europa där
medlemsorganisationerna har utvecklat den vidare. Kristina var mån om att vi ska vara
medvetna om det arbete som UNF har gjort och vad det har betytt.
§ 104
BESLUT OM UNDERBUDGETEN ”STÖD TILL LANDET”
Kongressen beslutade
att

avslå att-satsen att öka budgetposten Stöd till landet - Personal till 17 tjänster i både
budgeten för 2016 och budgeten för 2017,

att

avslå att lägga till den nya utgiftsposten ”Satsning på starkare distriktsstyrelser” på
400 000 kronor,

att

avslå förslaget att sänka utgiftsposten ”Förbundsstyrelsen till förfogande” till
200 000 kronor

att

avslå förslaget om att lägga till utgiftsposten ”Pengar att söka” på 800 000 kronor,

att

avslå förslaget om att sänka utgiftsposten ”Distriktsbidrag” till 1 400 000 kronor,
samt

att

anta underbudgeten ”Stöd till landet”.

Ellen Hjort, Amanda Dafors, Daniel Bergdahl och Linus Steegmans Hedström reserverade sig
mot beslutet med följande motivering:
”Reservation mot beslutet att ha en budget för 15 anställda under underbudgeten Stöd till
landet eftersom denna personal är ytterst viktig för distrikten.”
§ 105
FORTSATTA DISKUSSIONER OM BUDGETEN
Robert Damberg gick igenom de förslag som förelåg på budgetområdet ”Verksamhet”.
att

öka budgetposten "Webbplatsen" till 120 000, för både 2016 och 2017.

att

i 2016 års budget lägga till 50 000 kronor till posten Folkhögskoleutbildning.

att

för att finansiera detta i 2016 års budget ta 50 000 kronor från posten
Verksamhetsområdesprojekt.

att

i 2017 års budget lägga till posten Folkhögskoleutbildning och där lägga
150 000 kronor.

att

för att finansiera detta i 2017 års budget ta 50 000 vardera från posterna Vit
Jul, Bidrag Internationella Arbete och Verksamhetsområdesprojekt.
(Sammanlagt 150 000 kronor)
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att

ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att utvärdera UNF:s behov av
folkhögskoleutbildningar.

att

öka budgetposten Kamratstödskurs från 175 000 kr till 275 000 kr (och
därmed om nödvändigt gå minus ytterligare 100 000 kr).

Leo Rudberg, Stockholm, lyfte yrkandet ”att öka budgetposten Kamratstödskurs från 175 000
kr till 275 000 kr.” Med motiveringen att förverkliga UNF:s vision är det viktigt att förbättra
kamratstödsarbetet. De kamratstödskurser som har genomförts har stärkt och folkbildat våra
medlemmar. Kurserna har engagerat och gett förståelse för nykterhetsrörelsens syfte. Därför
bör kamratstödsresorna fortgå som tidigare och därav förslaget. Skulle det betyda att vi går
back gör det inget.
Pää Yli, Göteborg och Bohuslän, ansåg att stödet till Active inte ska sänkas då vi i Sverige
gynnas mycket av det arbete de gör. Hen ville inte heller ta bort stödet till Brysseltjänsterna då
de är viktiga för oss i arbetet med den europeiska politiken. Att inte jobba för det är som att
skjuta sig själv i foten.
Robert Damberg, presidiet, upplyste om att förslagen gällande att minska resurserna till Active
och politisk assistent i Bryssel nu är tillbakadragna.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, lyfte att-satserna om pengar till folkhögskolesatsningen. Det är
viktigt att utbildningen ”Projektbildaren” genomförs då den genererat mycket kompetens till
UNF. Det är dumt att först ta bort stöd och sedan tänka på hur vi ska jobba med
”Projektbildaren”. Så medan tankeprocessen pågår bör pengar skjutas till.
Mats Heden, Stockholm, tyckte att det är bra att Jönköping drog tillbaka sina förslag även om
han hade förståelse för varför de lades. Den ekonomiska situationen gör att vi måste se över
prioriteringarna. Han sade att hans uppfattning var att pengarna till midsommarresan inte
gett särskilt stor effekt. Engagemang väcks inte av ”Projektbildaren” utan finns ändå. Han
yrkade avslag på Tove Achrenius och Leo Rudbergs förslag.
Viktor Viklund, Västernorrland, talade om Leo Rudbergs förslag om kamratstöd och sade att
det fanns mer pengar till den verksamheten på andra ställen i budgeten.
Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, menade inte att ”Projektbildaren” är dålig, tvärtom, men
förbundsstyrelsen behöver fundera över vilka folkhögskolebehov som finns och hur vi jobbar
med folkhögskolorna. Det finns andra intressanta idéer och hon ville inte att UNF ska vara
låsta till just ”Projektbildaren”. Det kan visa sig att den motsvarar vårt behov, men det kan
också vara andra.
§ 106
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga om streck i debatten lyftes.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten
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§ 107
FORTSATTA DISKUSSIONER OM BUDGETEN
Jack Lindqvist, Örebro, sade att han inte är så bra på ekonomi men vill yrka bifall till Leo
Rudbergs förslag. Han hade själv varit på en sådan resa och sett hur mycket det kan betyda.
Arvid Leimar, Uppsala, sade att han också han var en kausalitet som kommit in i
organisationen via ”Projektbildaren”. Han är alltså ett undantag men såg att det finns mycket
bra att få av ”Projektbildaren”. Om den läggs ner vore det mycket svårare att starta upp igen än
att fortsätta. Kursen ger inte bara till UNF utan också till de andra organisationerna, och av
solidaritet borde vi inte dra oss ur. Han yrkade bifall till Älvsborgs att-satser om detta.
Hampus Nordberg, Norrbotten, ställde frågan till Leo Rudberg hur han kunde tycka att det är
okej att gå minus i budgeten.
Gustav Bylund, Östergötland, lyfte sitt förslag om att lägga mer pengar till webbplatsen. Han
är själv intresserad av hemsidor och arbetar med det. Han har aldrig hört att UNF:s hemsida är
bra och att man lätt hittar information. Det är dit han vill nå och också därför föreslår
höjningen som motsvarar 2-5 veckor arbetstid för utveckling av hemsidan.
Jonas Karström, Jämtland, ville säga till Leo Rudberg att kamratstödskurser är en jättebra grej
men har räknat på det och sett att det blir dyrt. Han ville lyfta möjligheten att åka på NSF:s
arrangemang på högtiderna. Det verkar inte helt bra att man behöver göra ansökningar för att
få gå på kamratstödskurserna och det kanske gör att de som mest behöver åka inte kommer
med. Han yrkade avslag på Leo Rudbergs tilläggsförslag.
Denise Fowler, Västerbotten, berättade att när hen gick ”Projektbildaren” fick hen goda
insikter i mycket och gick från att vara ”pizzamedlem” till en medlem som funderar över vad
som gynnar organisationen. Hen uppmanade till eftertanke om man ändå inte ska ge stöd till
”Projektbildaren”.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, sade att hemsidan inte behöver mer pengar. Den behöver
mer input från medlemmarna. Han uppmanade medlemmarna att mejla till de ansvariga med
idéer. Kamratstödsresorna är dyra och når relativt få personer. Kamratstödsarbete måste nå
fler personer och verksamheten måste ägas av fler än förbundsstyrelsen. Därför läggs resurser
på distrikten. Han säger att det har gått bra med hans engagemang även om han inte har gått
Projektbildaren.
Leo Rudberg, Stockholm, sade att han hade baserat sitt ekonomiska förslag gällande
kamratstödet på vad han har hört behövs. Hittar man externa medel är det jättebra och då spar
man pengar. Men han vill garantera att det blir av. Om man går minus två miljoner så är
100 000 en väldigt liten del av det. Att åka utomlands över högtider är ett lätt sätt att motivera
till vänner varför man åker bort, det är det inte att åka till Örebro. Att komma från en
dysfunktionell familj betyder inte att man inte kan fylla i en ansökan.
Anna Magnusson, Älvsborg, lyfte många av de fördelar som ”Projektbildaren” har och yrkade
bifall till Tove Achrenius förslag om att tillskjuta pengar.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, svarade till Linda Tjälldén att visst ska man tänka efter, men inte dra
bort stödet till ”Projektbildaren”. Hon ville markera att majoriteten som går kursen är i UNFålder och inte äldre som antytts tidigare.
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Robert Damberg, presidiet konstaterade att Toves Achrenius att-satser hängde ihop och att de
som handlade om finansieringen till höjningar faller om det de ska finansiera inte går igenom,
vilket Tove Achrenius nickade bifall till från sin plats.
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att öka webbplatsen till 120 000 kronor,

att

lägga till 50 000 kronor till posten folkhögskoleutbildning.

att

avslå att ta dessa 50 000 kronor från posten verksamhetsprojekt.

att

avslå förslaget om att lägga till folkhögskoleutbildning 150 000 kronor

Att-satsen om finansieringssätt föll därmed. Kongressen beslutade vidare
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utvärdera behov av folkhögskoleutbildningar.

att

avslå att öka budgetposten kamratstödskurs.

att

fastställa underbudgeten verksamhet.
§ 108

AJOURNERING TILL 13:15
Mötet återupptogs med att Robert Damberg, presidiet, delgav en sakupplysning från Hampus
Nordberg, Norrbotten. ”I min fråga till Leo så menade jag den totala summan under
verksamhet – bildningsverksamhet och inte huvudbudgeten i sin helhet”.
Mötet återupptas 13:25.
§ 109
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Röstlängden justerades till 87 närvarande ombud.
§ 110
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 OM
MEDLEMSAVGIFT I UNF
Hanna Magnusson, Älvsborg, frågade vem som hade skrivit förslaget som inte var lyft över
strecket, om en medlemsavgift på noll kronor.
Ellenore Öhgren, Jämtland, svarade att hon och några till hade skrivit förslaget eftersom de
tror att det skulle vara bra.
Max Johansson ville skynda på frågan om medlemsavgift på noll kronor till beslut.
Jonas Karström, Jämtland, sade att han också stod bakom tilläggsförslaget om medlemsavgift
på noll kronor och ville förtydliga att föreningar fortfarande skulle kunna ta ut en avgift. Det
som vore bra med noll kronor är att det vore lättare att söka bidrag utanför rörelsen då man
skulle ha fler betalande medlemmar.
Victor Emmoth, Norrbotten, informerade om att det skulle försvinna mycket intäkter på att
nolla medlemsavgiften.
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§ 111
ORDNINGSFRÅGA OM STRECK I DEBATTEN
Streck i debatten föreslogs.
Gustav Bylund, Östergötland, yrkade på att inte sätta streck i debatten då han kommer att
ställa en fråga han vill ha svar på.
Kongressen beslutade
att

avslå frågan om streck i debatten.
§ 112

DISKUSSION OM MEDLEMSAVGIFTEN
Alice Häggqvist, Stockholm, ansåg att det är viktigt att utreda frågan om en nollad
medlemsavgift innan det eventuellt införs en sådan.
Johannes Gustafsson, Västmanland, ställde sig emot förslaget om en medlemsavgift på noll
kronor.
Gustav Bylund, Östergötland, sade att han inte såg vilket syfte en medlemsavgift tjänar.
Jonas Karström, Jämtland, instämde i det som Alice sade. Han problematiserade lite kring
möjligheten att söka bidrag med en obefintlig medlemsavgift.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, tydliggjorde att medlemsavgiften sätts centralt och att
föreningar inte kan sätta sin egen avgift. Han berättade också att det gjordes en utredning 2011
som kom fram till att en medlemsavgift bidragstekniskt många gånger är avgörande för att
kunna söka bidrag. Det är också det lättaste sättet att bekräfta sitt medlemskap.
Hampus Nordberg, Norrbotten, frågade varför förslagsställaren vill ändra medlemsavgiften
till just noll kronor när man inte varken kan fakturera eller betala noll kronor.
Leo Rudberg, Stockholm, invände mot att en avgift är det bästa sättet att bekräfta sitt
medlemskap. Det finns andra, bättre sätt.
§ 113
STRECK I DEBATTEN
Alice Häggqvist, Stockholm, uppmanade den som skulle skriva tilläggsyrkande att skynda på.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 114

FORTSATTA DISKUSSIONER OM MEDLEMSAVGIFT
Dante Borén, Västmanland, lyfte att medlemsavgiften är en krona i veckan.
Robert Höök, Gävleborg, tyckte att tanken om en medlemavgift på noll kronor är jättefin men
att det är viktigt att bekräfta sitt medlemskap genom att betala en avgift.
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Viktor Emmoth, Norrbotten, ansåg att den tidigare utredningen visat att 50 kronor är en rimlig
summa. Att besluta om andra sätt för bekräftande på kongressen utan utredning är olämpligt.
Jonas Karström, Jämtland, sade att det fungerar att skicka fakturor på noll kronor då de betalar
sig själva, och att det verkar finnas bättre sätt att bekräfta.
Hampus Nordberg, Norrbotten, upplyste om att det finns andra sätt att betala
medlemsavgiften än med faktura.
Jonas Karström, Jämtland, lyfte förslaget om att ”uppdragsge till förbundsstyrelsen att ta reda
på bakomliggande faktorer så som bidragsfaktorer till att sätta en medlemsavgift på 0 kronor
till kongressen 2017.”
§ 115
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 OM MEDLEMSAVGIFT I
UNF
Kongressen beslutade
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2016 och 2017 till 50 kronor/år.

att

avslå att-satsen Uppdragsge förbundsstyrelsen att ta reda på bakomliggande
faktorer så som bidragsfaktorer till att sätta en medlemsavgift på 0 kronor
till kongressen 2017.
§ 116

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM ÖVRIGA
ERSÄTTNINGAR
Robert Damberg, presidiet, konstaterade att diskussion är överflödig då ingen begärde ordet.
§ 117
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM ÖVRIGA
ERSÄTTNINGAR
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

för resevillkor och traktamentsersättningar för förbundsstyrelseledamöter,
ska arbetsgivarorganisationens och arbetstagarorganisationens
gemensamma avtal gälla, dock att ersättningar för körning med egen bil ska
utgå med den av Skatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria”
ersättningen, för närvarande 18,50 kronor per mil, samt

att

i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress
§ 118

HUVUDBUDGET DISKUSSION
Roman Karlsson, Halland, ville korrigera summan i budgeten med den som fanns på den
utdelade checken från Miljonlotteriet.
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Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, bad ombudsförsamlingen att vara återhållsamma med att
lyfta förslag i plena som inte lyfts över strecket tidigare. Han påpekade också att den check
som överlämnats på Miljonlotteriet dagen innan mer är symbolisk och summan inte korrekt
framräknad. Siffran i budgetunderlaget är troligen mer sanningsenlig.
Mats Heden, tillstyrkte det som Lucas Nilsson precis sagt. Han vill å det starkaste
rekommendera avslag på den att-sats han inte har lagt.
att

avslå förslaget om att justera miljonlotteriintäkten till 19 261 038 kronor.
§ 119

AJOURNERING
Mötet ajournerades för lunch.
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SJUNDE SESSIONEN
Ordf.: Johanna Storbjörk
Anders Ringnér
Sekr.: Viktor Mauritz
Anna Frej

Fredag den 26 juni

§ 120
BYTE AV PRESIDIUM
Presidiet byttes klockan 13.55.
§ 121
GÄST FRÅN VI UNGA
Lovisa Birath och Jasmine Sundblad från förbundet Vi Unga slogs av alla likheter mellan sin
organisation och UNF. Till exempel är stämningen väldigt god i bägge förbunden och de har
liknande rolig verksamhet. Förbundet Vi Unga har nolltolerans mot droger i sin verksamhet.
De frågade å förbundets vägnar avslutningsvis chans på UNF med en lapp där förbundet kunde
svara ja, nej eller kanske.
Malin Thorson, förbundsordförande, tackade så mycket och skänkte Vi Ungarepresentanterna lite spettekaka i gengäld. Svaret på frågan om chans hängde i luften men
förblev obesvarad för tillfället.
§ 122
GÄST FRÅN NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND
Daniel Krusevi, sekreterare i NSF:s förbundsstyrelse, frågade om vi läser Accent. Månadens
medlem i den är nämligen Anders Ringnér! Det är en ära att stå här bredvid honom! Daniel har
också bakgrund i UNF där han var med 1989-2000. Man lär sig våldsamt mycket i UNF, mycket
om hur det funkar med styrelsearbete och sånt. Det tar Daniel med sig. När man blir runt 40
berättar man gärna anekdoter om vad man varit med om tidigare. Här på kongresserna i Lund
är det tre personer från Skaraborgs distriktsstyrelse från 1993. Det var häftigt, menade Daniel.
NSF har sitt förbundsmöte på hösten. De har i sommar också haft demokratijamboree med
övriga scouter. Lägerlivet med NSF är ett äventyr för livet. Daniel avslutade med en hälsning
från NSF:s förbundsstyrelse: lycka till och ha det så kul.
§ 123
GÄST FRÅN VÅRA GÅRDAR
Vivianne Lovelock, Våra Gårdar, erbjöd sig att för närvarande UNF:are berätta om första
gången hon träffade Anders Ringnér för den som vill ha några pinsamma saker att pika honom
med. Våra Gårdar ser till att UNF får utrymme i lokalerna och kan använda dem. Ni är säkert
less på att höra det, men ni är vår framtid och vi sätter mycket hos er. Det känns jättebra när jag
tittar ut över er! Våra Gårdar har ett projekt med ungdomsambassadörer och några av dem är
här på kongressen. Titta gärna över till montern och prata med ungdomsambassadörerna. De
kommer från Unga KRIS som är en medlemsorganisation i Våra Gårdar. Lycka till med era
förhandlingar! Avslutningsvis ville Vivianne be om en tjänst: att alla ser glada ut på en groupie,
en riktig energibild.
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En riktig energibild togs av fotoassistent Leo Rudberg, Stockholm.
§ 124
ORDNINGSFRÅGA
Ordningsfråga om att alla bara ska få tala en gång per punkt.
Kongressen beslutade
att

avslå ordningsfrågan
§ 125

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 2 OM SNACKA FEST
Motionären föreslog kongressen att
att

anställa en person som placeras i ett lämpligt distrikt som använder, utbildar
och utvärderar Snacka Fest under ett halvår i samarbete med skolor i
närheten. Samma person bör även formulera en strategi för tillämpning av
metodmaterialet för framtida bruk.

Denna enda att-sats var inte lyft över strecket från gruppdiskussionerna.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 126

BESLUT OM MOTION NR 2 OM SNACKA FEST
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 127

FÖREDRAGNING OM MOTION NR 3 OM JUSTERING AV BIDRAGSREGLER
Motionären föreslog kongressen att
att

uttala som sin mening att principerna för bidragsfördelning måste ses över,
och

att

därmed uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna för rättvisare
fördelning av bidrag, samt att verkställa förändringar som utredningen
kommer fram till.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Anders Ringnér, mötesordförande, berättade att endast att-sats två hamnat över strecket i
gruppdiskussionerna.
Mats Heden, Stockholm, ville även lyfta att-sats ett då att-sats två inte kunde behandlas utan
bifall av att-sats ett.
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§ 128
BESLUT OM MOTION NR 3 OM JUSTERING AV BIDRAGSREGLER
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 129

FÖREDRAGNING OM MOTION NR 4 OM KAPITALFÖRVALTNING
Motionären föreslog kongressen att
att

utreda hur mycket kapital och lån den samlade IOGT-NTO-rörelsen befogar
över

att

utreda möjligheten att starta bank

att

utreda om det är möjligt att driva en profitgivande bankverksamhet med
nykterhetsrörelsen som bärande kundunderlag

att

utreda om andra rörelser tillsammans med nykterhetsrörelsen kan starta
och bedriva en profitgivande bankverksamhet

att

inkludera de andra förbunden i utredningen, samt

att

utredningen med färdig åtgärdsplan levereras före kongressen 2017.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Anders Ringnér, mötesordförande, berättade att inga av motionens att-satser hamnat över
strecket i gruppdiskussionerna. Det hade däremot ett förslag från UNF Skåne
att

avslå motionen men ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2017
utreda andra relevanta tillvägagångsätt att finansiera vår organisation

Mårten Malm, åhörare och motionär, såg under sin tid i förbundsstyrelsen att våra intäkter till
stor del kommer från miljonlotteriet, vilket kan vara osäkert om det händer något med det.
Mårten tittade på alternativ och kom fram till tre kriterier som ett alternativ bör uppfylla. Det
första var att vi ska ha konkurrensfördelar, det andra att det ska gå att göra vinst och det tredje
att vi ska ha ett behov av tjänsten. IOGT-NTO-rörelsens konkurrensfördel är att vi har mycket
kapital och vi har även behov av kapitalförvaltning. Banker visar dessutom väldigt hög
vinstmarginal, så Mårten kom på att det kanske är en bra idé att starta bank. Tyvärr är det inte
så mycket man hinner som ideell lekman, så nu har han kommit till vägs ände gällande vad som
kan göras utan juristhjälp eller professionella ekonomer. Det jag kan säga är att det är stor
vinstmarginal och att man behöver mycket kapital.
Roman Karlsson, Halland, undrade om det finns en risk att vi kommer förlora våra pengar.
Mårten Malm, åhörare, svarade att det alltid finns risker, därför föreslår han en utredning, inte
ett commitment. Att-sats tre gäller om det räcker med oss själva som kunder för att bära upp
verksamheten. Det vore bra om det är så, enda risken för en bank är nämligen bristande
kundunderlag. Det verkar ganska riskfritt, men det behövs en utredning.
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Roman Karlsson, Halland, tyckte att det vore bra med en utredning innan vi börjar rota runt
för mycket med just banker och sådant och yrkar därför bifall.
Västerbottens delegation, Sara Nilsson, Mats Heden, Timmy Andersson, Jonas Karström,
Gustav Bylund, Ellenore Öhgren, Josefin Grill och Lovisa Edström föreslog:
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med de övriga förbunden
inom IOGT-NTO rörelsen, undersöka om det finns tillräckligt med intresse
hos de olika förbunden för att man ska kunna skapa ett utskott som uppfyller
kraven för kompetens, med utskottsmedlemmar som är tillräckligt drivna
för att denna utredning ska kunna genomföras.

Mats Heden, Stockholm, lyfte motionens andra och tredje att-satser.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, ville även lyfta förslaget av Jonas Karström med flera. Det
liknar Skånes förslag men är en omskrivning. De ansåg att Mårten har en bra poäng, men
förbundsstyrelsen har inte den tid eller kompetens som krävs, de bör istället utreda om det
kan skapas ett utskott. Han lyfte även alla motionens övriga att-satser.
Jonas Karström, Ellenore Öhgren och Mats Heden föreslog
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda andra
relevanta tillvägagångssätt att finansiera vår organisation (IOGT-NTO
rörelsen) tillsammans med förbundsstyrelserna från NSF, Junis & IOGTNTO.

Gustav Bylund, Östergötland, tyckte att det var en intressant motion inte minst med tanke på
att Miljonlotteriet i princip finansierar hela vår verksamhet. Det vore trevligt om vi hade mer
sådant som kunde ge oss lika stora checkar. Därför är det intressant att utreda detta.
Linus Jansson, Västernorrland, undrade hur det kommer att påverka vår partipolitiska
obundenhet om vi startar en sådan bank tillsammans med andra folkrörelser.
Mårten Malm, åhörare, svarade att redan under hans tid i förbundsstyrelsen hade vi
samarbeten med olika förbund utan att det påverkade vår partipolitiska obundenhet. Det som
krävs i en utredningsfas är mer än vad förbundsstyrelseledamöter kan mäkta med, det behövs
proffs och där bör fokus i utredningen ligga. Det kostar lite pengar, men inte jättestora
summor. Det skulle ta tid från förbundsstyrelsen men framförallt från externa konsulter.
Jonas Karström, Jämtland, yrkade bifall på Västerbotten med fleras förslag eftersom det ger
tid att inte bara kasta oss in i något spontant.
§ 130
STRECK I DEBATTEN
Jonas Karström, Jämtland, föreslog streck i debatten.
Simon Ekström, Östergötland, tyckte att det vore olyckligt om man sedan inte kan svara på
frågor.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
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§ 131
FORTSATT DISKUSSION OM MOTION NR 4 OM KAPITALFÖRVALTNING
Max Johansson, Skaraborg, lyfte den sista att-satsen i motionen.
§ 132
SÅNG
Johannes Gustafsson, Västmanland, fyllde 18 år. Kongressen sjöng ”Ja må han leva” med liv
och lust. Johannes tackade alla och menade att det är en ära att få den sjungen för sig här på
kongressen.
§ 133
BESLUT OM MOTION NR 4 OM KAPITALFÖRVALTNING
Kongressen beslutade
att

avslå motionen men ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda
andra relevanta tillvägagångsätt att finansiera vår organisation

att

avslå Jonas Karström med fleras att-sats, samt

att

med 60 röster mot 26 avslå Västerbotten med fleras att-sats.
§ 134

ORDNINGSFRÅGA
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, påpekade att det enda förslag som gick igenom var det som
lyfts över strecket när det behandlats i gruppdiskussionerna och uppmanade alla att vara
varsamma med att lyfta förslag som hamnat under strecket.
§ 135
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 OM IDEOLOGISKA
PLATTFORMAR
Johanna Storbjörk, mötesordförande, berättade att det inkommit yrkanden om att
återremittera samtliga plattformar och ville uppmana dem som önskade så att lyfta dem.
Eric Tegnander, förbundsordförande, konstaterade att vi ligger lite efter i tid och att
diskussionen därför bör hållas kort och koncis. Många pratar om det här med återremittering,
men man kan också välja att avslå. Förbundsstyrelsen såg det som att de hade försökt få fram
det de kunde och hade inte så stort förtroende för återremittering, de såg hellre avslag. Syftet
med dessa plattformar är att utveckla våra ideologiska ställningstaganden, utifrån grundsatser
som inte är så välutvecklade. Svaret på det problemet är dessa plattformar. Kort och koncis
debatt please. Tack.
Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, yrkade på återremittering av nykterhetsplattformen.
Jonathan Kraft, Kronoberg, tyckte inte att det var en så viktig fråga och ville anta förslagen,
men såg hellre avslag än återremittering.
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Ellinor Åstrand, Älvsborg, tyckte att det ska finnas förslag om återremittering och yrkade
därför på återremittering av samtliga föreslagna plattformar.
John Ferner, Kronoberg, ansåg att förslagen är ganska bra, inte jättebra, men har tagit lång tid
att ta fram. Det skulle ta mycket tid för förbundsstyrelsen att fixa med plattformar som redan
är ganska bra.
§ 136
ÅTERREMITTERING AV FÖRSLAGEN PÅ IDEOLOGISKA PLATTFORMAR
Kongressen beslutade
att

inte återremittera något förslag på ideologisk plattform.
§ 137

VIDARE DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 OM
IDEOLOGISKA PLATTFORMAR
Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, lyfte sitt förslag eftersom han vill ha med något om
bildning. Han föreslog
att

lägga till ”UNF åtar sig ett dubbelt bildningsuppdrag, som dels handlar om
att främja den enskildas utveckling och dels handlar om att stärka
medlemsbasen förmågor. Detta betyder att arbeta med folkbildning men
också genom generella kunskapssatsningar sänka trösklar att påverka, skapa
och leda i UNF” i Demokratiplattformen under underrubriken ”Människors
potential att bidra” mellan de två redan föreslagna styckena.

Alice Häggqvist, Stockholm, föreslog
att

i demokratiplattformen under ”Drogkultur och passivisering” ändra ”UNF
vill att samhället erkänner drogers passiviserande effekt och ser
drogindustrin som ett hot mot demokratin” till ”UNF vill att samhället
erkänner vetenskapliga bevis på drogers passiviserande effekt och ser
drogindustrin som ett hot mot demokratin”.

Robert Spjern, Jönköping, föreslog
att

under rubriken ”Människors potential att bidra” i Demokratiplattformen
lägga till ”UNF vill att grupper av människor, som på grund av sitt bruk blir
marginaliserade och exkluderade ur den demokratiska samhällsprocessen
synliggörs och ges samma möjlighet som allmänheten att ta del av den”.
§ 138

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 OM IDEOLOGISKA
PLATTFORMAR
Kongressen beslutade
att

i demokratiplattformen under ”Drogkultur och passivisering” ändra ”UNF vill att
samhället erkänner drogers passiviserande effekt och ser drogindustrin som ett hot
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mot demokratin” till ”UNF vill att samhället erkänner vetenskapliga bevis på drogers
passiviserande effekt och ser drogindustrin som ett hot mot demokratin”
att

avslå Robert Spjerns att-sats

att

avslå Jens Jörgensen Mobergs att-sats

att

anta förslaget till Demokratiplattform med ovanstående ändring, samt

att

anta förslaget till Solidaritetsplattform.
§ 139

ORDNINGSFRÅGA
Jonas Karström, Jämtland, ville att alla att-satser ska läsas upp av presidiet när beslut ska
fattas.
Johanna Störbjörk, mötesordförande, svarade att de gör det.
Jonas Karström, Jämtland, sade att en gång innan gjorde presidiet inte det.
§ 140
VIDARE DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 OM
IDEOLOGISKA PLATTFORMAR
Ellinor Åstrand, Älvsborg, lyfte sitt förslag eftersom det är bra med könsneutralitet, och
passade på att lyfta Jonathan Krafts förslag. Hon föreslog
att

byta ut alla ”man” (i betydelsen icke-specifik person) till ”en” i
nykterhetsplattformen.

Jonathan Kraft, Kronoberg, föreslog
att

ta bort den tredje meningen ur nykterhetsplattformen ”Nykterhet uppstår i
kombinationen av dessa tre friheter”, samt

att

ändra andra meningen från ”Det innebär ett liv helt fritt från berusning,
beroende och gift” till ”Det innebär ett liv fritt från kombinationen av
berusning, beroende och gift”.
§ 141

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 OM IDEOLOGISKA
PLATTFORMAR
Kongressen beslutade
att

byta ut alla ”man” (i betydelsen icke-specifik person) till ”en” i
nykterhetsplattformen

att

ta bort den tredje meningen ur nykterhetsplattformen

att

ändra andra meningen från ”Det innebär ett liv helt fritt från berusning, beroende och
gift” till ”Det innebär ett liv fritt från kombinationen av berusning, beroende och gift”

att

anta förslaget till nykterhetsplattform med ovanstående ändringar, samt
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att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag på nykterhetsplattform
till kongressen 2017.
§ 142

AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA
Paus för fika och gruppdiskussioner klockan 15.07.
§ 143
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 16.15.
§ 144
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Johanna Storbjörk, mötesordförande, uppmanade alla ombud att trycka på sina knappar för
att bekräfta sin närvaro. 87 stycken ombud hade tryckt och en anmälde att knappen inte
funkade.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 88.
§ 145

DISKUSSION OM MOTION 13, 14 OCH 15
Johanna Storbjörk, mötesordförande, föredrog vilka yrkanden som låg över strecket. Inga
yrkanden gällande motion 13 eller 15 hade hamnat över det. På motion 14 hade alla yrkanden i
motionen hamnat över strecket, nämligen:
att

personer med förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna eller
Sverigedemokratisk Ungdom som är medlemmar i UNF skall uteslutas

att

UNF aldrig bjuder in Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk
Ungdom till arrangemang, föreläsningar eller utfrågningar

att

UNF ska ta aktivt avstånd ifrån Sverigedemokraterna

att

UNF i sin grundutbildning har en del om Likabehandling

Dessutom hade följande förslag lyfts.
Förbundsstyrelsen föreslog
att

fastslå att UNF vid behov bemöter men inte samarbetar med eller ger
Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom tillfällen att
torgföra sina åsikter.

Uppsaladelegationen föreslog
att

personer med förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna eller
Sverigedemokratisk Ungdom som är medlemmar i UNF skall uteslutas då de
verkar mot UNF grundsatser, samt
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att

ta aktivt avstånd från Sverigedemokraternas ideologi.

Mats Heden föreslog
att

uteslutningsprinciperna i motionen utvidgas till att inkludera Svenska
Motståndsrörelsen samt övriga partier och organisationer som arbetar i
samma linje.

Hedvig Strömbom och Kajsa Ragnarsson föreslog
att

ändra motionens första att-sats från ”personer med förtroendeuppdrag
inom Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom som är
medlemmar i UNF skall uteslutas” till ”att förbundsstyrelsen uppdras att ta
upp uteslutningsärenden för personer som har förtroendeuppdrag inom
Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom och är medlemmar
i UNF då de verkar mot UNF:s grundsatser”.

Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, talade för densamma och inte bara som sig själv. Han var
glad över att diskussionen uppstått. Förbundsstyrelsen yrkade på att inte anta motion 14, men
hade ett alternativt yrkande. UNF är en organisation som är öppen, vi tror på alla människor
och att alla är lika mycket värda. Förbundsstyrelsen ville värna om våra grundprinciper
eftersom det är vår ideologi. De ville inte skapa listor där vissa personer automatiskt ska
uteslutas, utan ville istället fortsätta att hantera uteslutningar som enskilda ärenden. Vi
behöver bemöta Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk Ungdom på något sätt, redan
förra förbundsstyrelsen beslutade att vi skulle bemöta dem men inte bjuda in dem.
Förbundsstyrelsen ville därför bredda motionens att-sats om att inte ge dem utrymme.
Linus Henriksson, Skåne, är en av motionärerna. De ville jämka sin andra att-sats med
förbundsstyrelsen gällande bemötande men stod fast vid samtliga tre övriga att-satser. De ville
belysa att Sverigedemokraterna är ett parti i särställning, ett fascistiskt parti som blivit tredje
störst i Sverige. Det är viktigt att vi trots deras framgångar håller fast vid våra principer och
inte erbjuder dem en plats.
Jonas Karström, Jämtland, talade som sig själv och inte för distriktet. Han tyckte att det var
jättebra att frågan tas upp. Sverigedemokraterna bör behandlas på ett sätt eftersom de ändå
sitter i riksdagen, Nationaldemokraterna och övriga högerextremister på ett annat. Tänk på att
Sverigedemokraterna är väldigt bra på att få sympatiröster genom att klaga på att de inte får
vara med. Detta kan ske även med UNF och det borde vi tänka på.
Mats Heden, Stockholm, tyckte att Stockholms förslag var lite passé eftersom två av
organisationerna lagts ner det senaste halvåret. Därför hade han lagt ett likalydande yrkande
utan Svenskarnas Parti och Nationaldemokraterna.
Pia Swartz, Stockholm, förstod varifrån motionen kom och höll med om att vi inte vill ha med
Sverigedemokrater. Många medlemmar är partipolitiskt aktiva men håller inte med sina
partier om allt. Måste vi utesluta religiösa medlemmar som inte aktivt tar avstånd från vissa
saker i sin religion? Många går med i UNF utan att vara så partipolitiskt aktiva eller medvetna
och många ändrar sig eftersom UNF ger möjligheter att diskutera politik.
Leo Rudberg, Stockholm, påpekade att föregående inlägg var Pias personliga åsikt,
Stockholmsdistriktet står bakom motionen. Fascismen är på frammarsch vilket hotar
människor i riksdagen såväl som på gator och torg. Sverigedemokraterna är ett hot mot
demokratin och solidariteten. Högerextrema Front National blev största partiet i EU-valet i
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Frankrike, vilket applåderades av Sverigedemokratiska företrädare. Dessa rörelser arbetar
aktivt för ett osolidariskt samhälle. Vi är för en demokratisk och solidarisk värld vilket gör att
vår vision inte bara är hotad av alkoholkapitalet utan även av dessa rörelsers framväxt.
Michelle Ishtarzia, Örebro, tyckte att det borde vara självklart att man ska stå bakom
solidariteten på samma sätt som nykterheten. Det handlar om solidaritet mot våra egna
medlemmar. Sverigedemokraterna har till exempel röstat för tvångssterilisering av
transpersoner som Michelle själv. Björn Söder har jämställt transpersoner med pedofiler. Det
går inte att känna sig trygg med sådana personer i rörelsen.
§ 146
STRECK I DEBATTEN
Fråga om streck i debatten lyftes. Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 147

FORTSATT DISKUSSION OM MOTION 13, 14 OCH 15
Kajsa Ragnarsson, Uppsala och Hedvig Strömbom, Gotland, föreslog
att

anse förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna eller
Sverigedemokratisk Ungdom utgöra brott mot solidaritetsstadgan då de
verkar för ett odemokratiskt och osolidariskt samhälle.

Amanda Dafors, Västerbotten, lyfte ett förslag från Stockholm och Västerbotten. De föreslog
att

uteslutningsprinciperna i motionen utvidgas till att även gälla Svenskarnas
Parti (SVP), Nationaldemokraterna (ND), Svenska motståndsrörelsen
(SMR) samt övriga partier och organisationer som arbetar i denna linje.

Linus Henriksson, Skåne, berättade att motionärerna jämkade sig med Kajsa och Hedvigs
förslag.
Jonas Karström, Jämtland, föreslog
att

uteslutningsprinciperna från motion 14 utvidgas till att inkludera
Antifascistisk Aktion (AFA), Revolutionära Fronten (RF) samt övriga partier
och organisationer som arbetar i samma linje.

Kajsa Ragnarsson, Uppsala, yrkade bifall på sitt och Hedvigs förslag som motionärerna jämkat
sig med. De ville ändra för att göra beslutet tydligare och även förtydliga att vi följer stadgarna
genom att förbundsstyrelsen sköter eventuella uteslutanden. Det står i stadgarna att medlem
som motverkar förbundets syften kan uteslutas. Sverigedemokraterna är en organisation som
aktivt motverkar solidaritet vilket också förbundsstyrelsen skrivit i sitt svar på motionen. Det
handlar inte om att utesluta vanliga medlemmar i partiet eller ungdomsförbundet utan om
personer med förtroendeuppdrag. De är att betrakta som aktiva medlemmar vilket är
oförenligt med medlemskap i UNF. Det är inget konstigt att en ideell förening har regler
gällande vilka som kan vara medlemmar. Det är precis som att man inte får vara med i UNF om
man dricker alkohol.
Roman Karlsson, Halland, berättade att distriktets delegation är för motion 14 i sin helhet.
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Victor Melinder, Västernorrland, ville yrka avslag på förslaget om att förtroendevalda i
Sverigedemokraterna ska uteslutas. Vi kan inte hålla på att dra paralleller mellan att ha
förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna och att vara rasist eller fascist, för då måste vi göra
så med alla partipolitiska organisationer.
Alice Häggqvist, Stockholm, berättade att hon som representant för Stockholm kommer att
rösta för uteslutning av Sverigedemokrater, men som individ anser hon att uteslutningar ska
prövas i enskilda fall.
Gustav Bylund, Östergötland, tyckte att det vore väldigt olyckligt att utesluta medlemmar på
grund av politisk tillhörighet. Det kan få negativa konsekvenser för hur personer som
sympatiserar med Sverigedemokraterna ser på UNF, de kommer bli mindre benägna att gå
med. UNF ska vara öppet för alla.
Mårten Malm, åhörare, hade inte tänkt uttala sig men tyckte debatten behövde nyanseras. Han
avskyr fascism i alla former och har inget annat än förakt för Sverigedemokraternas
företrädare på alla nivåer, men det är inte knutet till denna motion. Man kan uteslutas även om
den inte går igenom, vilket har skett. När Mårten satt i förbundsstyrelsen fick de ett
uteslutningsärende gällande en sverigedemokrat, tyvärr hann den inte uteslutas innan den
frivilligt lämnade, annars hade de uteslutit den. Uteslutning ska dock vara undantagsfall; i
detta fall behövdes det inte ens genomföras en uteslutning. Vilka andra åsikter och religioner
kan man inte tillhöra? Kan man tillhöra judiska församlingar som inte kritiserar Israel?
Åsa Albrecht, Uppsala, var helt emot Sverigedemokraterna men trodde inte att uteslutning var
rätt metod. Det gör dem bara större att visa att de är något att lägga märke till. Man
neutraliserar dem genom att behandla dem som alla andra partier.
Francesco Wagner, Dalarna, höll med föregående talare som han sade tog orden ur munnen på
honom.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, ville tala för sig själv och distriktet. De hade varit med och lyft
frågan om att utesluta Sverigedemokrater. Huvudresonemanget som använts är att deras
grundstadgar strider mot vad vi står för. Det är visserligen problematiskt att utesluta dem då vi
ska vara öppna för alla. Men det är ett större hot mot vår organisation att vi släpper in sådana
personer som är ett hot mot många av våra medlemmar. Vid uteslutningsärenden får man
också chansen att säga åt Sverigedemokrater att de kan avsäga sig sina uppdrag och på så sätt
kan de bli kvar i UNF.
Arvid Ståhl, Södermanland, ville påminna om den personliga aspekten i allt detta. Han är med
och driver ett distrikt som försöker stödja föreningar som ska skapa trygga mötesplatser, om
det inte går, vad är då poängen?
Mats Heden, Stockholm, ville å det bestämdaste yrka avslag på Stockholms ursprungsförslag
som lyftes. Vi ska inte uttala oss om organisationer som inte ens existerar längre. Det var ett
felsteg från distriktsårsmötet. Vi ska inte normalisera dem eftersom normaliseringsprocessen
är det som gör att de får fäste. Titta på Vänsterpartiet, Kristdemokraterna eller Miljöpartiet
som tidigare betraktats som extremister men idag är helt normaliserade.
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, kommer hela tiden tillbaka till att människorna i UNF är
fantastiska. Vi vet hur vi vill ha en bättre värld, vi tror att vi tillsammans kan arbeta för det. Vi
vill se alla människor som de är. Tar man aktivt ställning för Sverigedemokraterna kan man
inte vara medlem, det är tydligt, men förbundsstyrelsen vill inte skapa en jakt på vilka som är
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med och inte. Alla ska känna sig trygga. Vi värjer oss mot Sverigedemokraterna och det gör vi i
våra grundprinciper. Vi vill visa på att vi kan hitta vägen till en bättre värld.
Jonas Karström, Jämtland, hade lagt ett tilläggsförslag om att två organisationer som är tagna
från utbildningswebben för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Där står det
inte bara om Antifascistisk Aktion och Revolutionära Fronten utan även om högern såsom
Svenska Motståndsrörelsen. Ska vi utesluta Svenska Motståndsrörelsen bör vi även utesluta
antifascister eftersom våld inte är något vi håller på med. Uteslutning är synd att ägna sig åt,
för det är något Sverigedemokraterna håller på med.
§ 148
GÄSTANFÖRANDE
Jonathan Hjort, NBV, inledde med att säga att Demokratifrågorna är de viktigaste vi har, de
frågorna driver NBV. Sedan vi träffades på kongress senast så har omfattande arbete skett
inom NBV. Totala verksamheten har ökat med 20 % och stora förändringar i organisationen
har skett. Vi vill skapa förutsättningar för att vi kan vara aktiva och bidra till framtida
demokratiska projekt. NBV:s uppdrag är att se till att människor utvecklas och där hoppas
Jonathan att ni kan vara med i framtiden.
§ 149
BESLUT OM MOTION NR 13 OM UTESLUTNING PÅ GRUND AV POLITISK
AKTIVITET
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 150

BESLUT OM MOTION NR 14 OM SVERIGEDEMOKRATERNA
Kongressen beslutade
att

med 45 röster mot 42 uppdra åt förbundsstyrelsen att ta upp uteslutningsärenden för
personer som har förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna eller
Sverigedemokratisk Ungdom och är medlemmar i UNF då de verkar mot UNF:s
grundsatser

att

med 47 röster mot 40 anse förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna eller
Sverigedemokratisk Ungdom utgöra brott mot solidaritetsstadgan då de verkar för
ett odemokratiskt och osolidariskt samhälle

att

med 55 röster mot 25 avslå Uppsaladelegationens första att-sats

att

med 56 röster mot 26 avslå Mats Hedens att-sats

att

med 60 röster mot 23 avslå Stockholms och Västerbottens delegationers att-sats

att

med 67 röster mot 17 avslå Jonas Karströms att-sats

att

med 80 röster mot 7 fastslå att UNF vid behov bemöter men inte samarbetar med
eller ger Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom tillfällen att
torgföra sina åsikter
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att

med 47 röster mot 39 avslå motionens tredje att-sats

att

med 53 röster mot 33 ta aktivt avstånd från Sverigedemokraternas ideologi, samt

att

med 66 röster mot 20 bifalla att UNF i sin grundutbildning ska ha en del om
Likabehandling.

Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, ville få noterat till protokollet att han inte var närvarande
när dessa beslut fattades.
Francisco Wagner, Dalarna, och Per Emilsson, Dalarna, reserverade sig mot att
Sverigedemokraternas och Sverigedemokratisk Ungdoms förtroendevalda skall uteslutas ur
UNF.
§ 151
BESLUT OM MOTION NR 15 OM VÄNSTEREXTREMA ORGANISATIONER
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 152

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden justerades till 90 närvarande ombud.
§ 153
ORDNINGSFRÅGA
Fråga om att alltid använda mentometerknappar. Kongressen beslutade
att

med 38 röster mot 36 inte ta upp ordningsfrågan.
§ 154

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 OM
DROGPOLITSKT PROGRAM, ALKOHOLDELEN
Anders Ringnér, mötesordförande, berättade att diskussionen delas upp i två delar, en första
om sprit och en andra om knark. Han redogjorde därefter för de två förslag om alkoholdelen
som hamnat över strecket: förbundsstyrelsens förslag om att anta hela programmet, och
Jönköpings förslag om
att

ersätta den föreslagna texten under rubriken ”Skadebegränsning” med:
”Allas rätt till ett nyktert liv och rätt att få hjälp med att bryta sitt
drogberoende ska vara en självklarhet och en utgångspunkt för
missbruksvården.
Så kallade skadebegränsande insatser, som syftar till att lindra symptomen
av beroendet, kan vara effektiva ur ett folkhälsoperspektiv. De kan
exempelvis minska sjukdomsspridning och risken för personer i missbruk
att hamna i en ytterligare utsatt situation. Exempel på skadebegränsande
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insatser är utdelning av rena sprutor eller långvariga
substitutionsbehandlingar.
Även om skadebegränsande insatser kan ha positiva effekter är det viktigt att
dessa insatser aldrig tar fokus från, eller ersätter, behandlingar som syftar till
att behandla själva grundproblemet; drogberoendet. Skadebegränsande
åtgärder måste därför alltid kombineras med möjlighet till behandling för att
bryta drogberoendet.”
Simon Schönbeck, Skåne, lyfte Johanna Riberths förslag:
att

under rubriken Marknadsföring, i slutet av stycket lägga till: endast det som
är 100 % alkoholfritt får kallas för alkoholfritt.

Daniel Bergdahl, Västerbotten, tyckte att det var bra att Jönköping lyfte sitt förslag men
utomstående kan få intrycket av att vi är för sprututbyte vilket vi inte tagit ställning för.
Joel Hijstee, Västmanland, ville avslå Johanna Riberths förslag eftersom det inte är lämpligt
formulerat. Vi framstår som okunniga eftersom 100 % alkoholfritt är svårt att få till kemiskt.
Jonathan Spånberger, Jönköping, ville kort förklara tanken med ändringsförslaget. Det är i
linje med vad förbundsstyrelsen föreslagit, men vi tycker att förslaget ger en bättre
helhetsbild. Vi säger ungefär samma sak men vårt förslag blir mer sammanhängande.
Pia Swartz, Stockholm, ville poängtera att UNF är för att arbeta förebyggande iden fastställda
solidaritetsplattformen och det borde vara detsamma som skadebegränsning.
Isabelle Benfalk, Uppsala, ville lyfta sitt eget förslag om att ändra förbundsstyrelsens skrivelse
om skadebegränsning så att den blir lätt negativ, vilket hon tycker UNF ska stå för. Hon
föreslog
att

under rubriken ”Skadebegränsning” ersätta stycket ”Samhället kan därför
aldrig nöja sig med att använda enkla och billiga åtgärder för att lindra
symptomen utan att behandla grundproblemet, drogberoendet. De så
kallade skadebegränsande insatser som enbart syftar till att lindra
symptomen är inhumana behandlingsmetoder som underlättar fortsatt
beroende” med ”Samhället kan därför aldrig nöja sig med kortsiktiga
åtgärder. De så kallade skadebegränsande behandlingsmetoderna syftar
enbart till att lindra symptomen och underlättar därför fortsatt beroende
utan att behandla grundproblemet, drogberoendet.”

Mats Heden, Stockholm, sade att 100 % alkoholfritt är omöjligt om man inte vill äta sten. Alla
levande varelser producerar etanol, all mat, all dryck innehåller det. Förslaget är
ovetenskapligt och får oss att framstå som moralister.
Nicole Steegmans, förbundsstyrelsen, ville säga att förbundsstyrelsen jämkade sig med
Isabelle Benfalks förslag.
Leo Rudberg, Stockholm, menade att solidaritet innebär att stå upp för de mest utsatta, till
exempel missbrukare. Kan det rädda liv med skadebegränsning så bör vi ställa oss bakom det.
Leo flikade också in att USA:s högsta domstol tidigare under dagen beslutat att tillåta
samkönade äktenskap, vilket fick alla närvarande att utbrista i segerrusigt jubel.
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Ellen Hjort, Västerbotten, sade att forskningen om skadebegränsade åtgärder pekar åt olika
håll. Våra medlemmar ska kunna bilda sig en egen uppfattning när det kommer bättre kunskap
och vi vet om skadebegränsningar får någon riktig effekt.
§ 155
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 OM DROGPOLITISKT
PROGRAM, DELEN OM ALKOHOL
Kongressen beslutade
att

med 48 röster mot 26 avslå Jönköpings distrikts ändringsförslag

att

avslå Johanna Riberths förslag

att

med ovanstående ändringar och jämkningar anta denna del av det drogpolitiska
programmet
§ 156

GÄSTANFÖRANDE
Alexandra Hjortswang, ordförande Sverok Skåne, välkomnades upp i talarstolen. Sverok är
Sveriges spelhobbyförbund som spelar brädspel, rollspel, datorspel m.m. De skapar nyktra
mötesplatser och vill gärna ha samarbete med till exempel UNF och RFSL Ungdom för att
skapa nyktra och trygga mötesplatser. Sverok håller på med ett normprojekt för att skapa säkra
mötesplatser på nätet. Vi ser att det framförallt på onlineforum finns mycket näthat. Sverok
kommer också vara på Pride. Tack för att jag fick komma hit.
§ 157
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 OM
DROGPOLITISKT PROGRAM, NARKOTIKADELEN
Anders Ringnér, mötesordförande, föredrog vilka förslag som är över strecket.
Gustav Bylunds, Östergötland, föreslog
att

ändra ”att Sverige ska agera internationellt för att motverka den
framväxande cannabisindustrin och lobbyismen för en restriktiv drogpolitik
globalt” till ”att Sverige ska agera internationellt för att motverka den
framväxande cannabisindustrin och lobbyismen, samt verka för en restriktiv
drogpolitik globalt”

Joel Hijstees, Västmanland, föreslog
att

ta bort stycket ”som hoppas tjäna pengar på en ny cannabisindustri”, och
stycket ”inte minst” så att meningen blir enbart ”Globalt finns en rörelse för
att legalisera cannabis som drivs på av företag och individer.”

Gustav Bylund, Östergötland, berättade att förbundsstyrelsen jämkat sig med honom.
Joel Hijstee, Västmanland, kommenterade formuleringen att det finns såväl personer som
företag som är för cannabislegalisering med förhoppning om att tjäna pengar. Han läste den
och tyckte att den var konstig. Vi är mot cannabis på grund av att det suger, inte på grund av att
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folk vill tjäna pengar på det. Men vi kanske ändå är mot att man tjänar pengar på andras
lidande. Vad tycker ombuden är bäst att skriva?
Tilda Langland, Gotland, trodde att vad förbundsstyrelsen menar är att visa på att
legaliseringsförespråkarna inte motiveras av hälsoorsaker utan har andra motiv, att det
handlar om att slå hål på bilden de vill visa.
§ 158
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 OM DROGPOLITISKT
PROGRAM, DELEN OM NARKOTIKA
Kongressen beslutade
att

avslå Joel Hijstees ändringsförslag

att

anta denna del av det drogpolitiska programmet med Gustav Bylunds ändring, samt

att

med ovanstående ändringar anta det drogpolitiska programmet i sin helhet.
§ 159

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 17 OM TOBAK
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Gustav Bylund lyfte sitt förslag:
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma ett avsnitt om
tobaksförebyggande arbete under kapitlet Förebyggande arbete i det
drogpolitiska programmet och återkomma till kongressen i Karlstad

Ellinor Åstrand yttrade sig.
Anna Källbacks lyfte förslaget:
att

UNF ska skriva under beslutet om ett rökfritt Sverige 2025,

Viktor Watz, åhörare och en av motionärerna, påpekade att det bara handlar om politik, inte
om personliga ställningstaganden. Vi tycker inte tobak passar in i moderna samhället.
Angående att-sats två är en del av att ta tag i tobaksfrågan att göra ett symboliskt politiskt
ställningstagande. Därför ska vi skriva på om ett rökfritt Sverige 2025. Då delar vi visionen om
mindre än 5 % rökare 2025. Unga allergiker, läkarsällskapet, fältbiologerna med flera har skrivit
på. Viktor vill understryka att genom att UNF skulle arbeta tobaksförebyggande skulle vi även
arbeta drogförebyggande och ser ett stort värde i att vi kan få ett alkoholfritt, drogfritt
samhälle på flera sätt.
Joel Hijstee, Västmanland, berättade att han satt i tisdags på kongressmässan och var starkt
emot motionen. Det var en givande debatt med motionärerna och efter att ha fortsatt
diskussionen har han ändrat åsikt och yrkar istället starkt bifall till Gustav Bylunds förslag som
är välskrivet och svagt bifall till ursprungsmotionen.
Gustav Bylund, Östergötland, ville lyfta motionen i sin helhet utom första att-satsen. Således
tillkom följande förslag:
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att

implementera den nya kunskapen kring tobak som drogpolitisk fråga i
arbetsplanen inför kongressen 2017

Vissa personer som han pratat med anser att UNF inte riktigt ska ta ställning mot tobak, men
vi tar redan ett rätt starkt ställningstagande i frågan. Vi anser redan att tobak inte ska
uppmuntras och att det exempelvis inte ska vara en social aktivitet inom UNF. Det enda
Gustav känner att att-sats två innebär är att ta vårt interna arbete mot tobak och göra det
externt, vilket känns viktigt.
§ 160
BESLUT OM MOTION NR 17 OM TOBAK
Kongressen beslutade
att

UNF ska skriva under beslutet om ett rökfritt Sverige 2025

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma ett avsnitt om tobaksförebyggande arbete
under kapitlet Förebyggande arbete i det drogpolitiska programmet och återkomma
till kongressen i Karlstad, samt

att

i övrigt avslå motionens att-satser.

Mahmod Wiggo Yousef, Robert Höök, Julia Danberg, Caroline Sagraeus och Erik Hellman,
samtliga Gävleborg, reserverade sig mot de bifallna besluten med motiveringen att de utgör
ett hot mot UNF:s medlemsantal och inte på något sätt kommer göra medlemsantalet högre.
§ 161
INFORMATION FRÅN KONGRESSLEDNINGEN
Malin Thorson informerade om det blir nattplena 20-22 och att Drogvägrarnas kulturfestival
flyttats till klockan 22 för att UNF:s ombud ska kunna medverka.
§ 162
SÅNG
Mats Heden, allsångsledare och mysfarbror, konstaterade att en tondöv rättshaverist utsetts
att leda sången. Därefter tog han ton till ”Vill du våga en dust?” som sjöngs i detta uttalandes
anda.
§ 163
DISKUSSION OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM STADGEÄNDRINGAR
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta om följande stadgeändringar:
att

det i § 5:12 mellan ”En krets kan upplösas genom beslut…” och ”… med två
tredjedels majoritet på ett kretsårsmöte.” läggs till ”på två på varandra
följande kretsårsmöten eller” samt att det i § 5:12 efter ”Vid upplösning av en
krets förfogar distriktsrådet över kretsens kvarvarande egendom.” läggs till
”Finns det inget verksamt distriktsråd förfogar riksstyrelsen över den
kvarvarande egendomen.”
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att

punkten ”En förening som bedriver verksamhet i en förening inom IOGTNTO:s Juniorförbund är fadderförening åt denna.” och punkten ”
Fadderföreningen ska utse en ansvarig juniorledare som ingår i
juniorföreningens styrelse.” i § 4:1 stryks.

att

punkten ”s) val av ansvarig juniorledare om föreningen bedriver
juniorverksamhet” och ”u) val av ombud och ersättare till IOGT-NTO:s
Juniorförbunds distriktsårsmöte om föreningen bedriver
juniorverksamhet” i § 4:4 stryks.

att

punkten ”Föreningen kan bedriva juniorverksamhet inom IOGT-NTO:s
Juniorförbund. En förening som bedriver verksamhet i en juniorförening är
fadderförening åt denna. Fadderföreningen ska utse en ansvarig
juniorledare som ingår i juniorföreningens styrelse.” i § 4:7 stryks.

att

sista meningen i punkten ”Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta
att de nya revisorerna ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan
årsmötet har avslutats. Om föreningen bedriver juniorverksamhet är
revisorerna också revisorer i juniorföreningen.” i § 4:12 stryks.

att

punkten ”Om kretsen bedriver juniorverksamhet i en juniorförening ska
årsmötet utse en ansvarig juniorledare som ska ingå i styrelsen.” i § 5:5 stryks

att

godkänna nedanstående förändringar i IOGT-NTO:s stadgar gällande jäv
att

ett nytt stycke läggs till sist i § 2:11.med lydelsen: ”Den som är
anställd av förbundet inom något av IOGT-NTO-rörelsens förbund
kan dock inte ha uppdrag som revisor, styrelse- eller
valberedningsledamot för förbundet, eller väljas till
kongressombud.”

att

ett nytt stycke läggs till sist i § 3:11 med lydelsen: ”Den som är
anställd av distriktet, eller geografiskt motsvarande distrikt inom
något av IOGT-NTO-rörelsens förbund, kan dock inte ha uppdrag
som revisor, styrelse- eller valberedningsledamot för distriktet,
eller väljas till distriktsårsmötesombud.”

att

ett nytt stycke läggs till mellan de befintliga styckena i § 4:8 med
lydelsen ”Den som är anställd av föreningen kan dock inte ha
uppdrag som revisor, styrelse eller valberedningsledamot för
föreningen. Anställd har heller inte rösträtt på föreningsårsmöte.”

att

en ny paragraf läggs till efter § 2:11 med lydelsen: ”Särskilda
bestämmelser om anställningsbarhet Förtroendevald på
förbundsnivå inom något av IOGT-NTO-rörelsens förbund kan
inte vara anställd på förbundsnivå inom IOGT-NTO.”

Emil Johansson, Kronoberg, trodde att jävsreglerna tyvärr kunde drabba Kronoberg om de
skulle införas för UNF, eftersom det är medlemmar som är arvoderade som håller
fritidsgården öppen. Deras arvoden skulle i så fall diskvalificera dem från att sitta i styrelser.
Mats Heden, Stockholm, har lusläst IOGT-NTO:s stadgar och handlingar för att hitta
relevanta saker att ta upp här. IOGT-NTO:s kongress ska eventuellt justera nykterhetslöftet
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från 2,25 % till 0,5 %. Hans förslag var saxat direkt från IOGT-NTO:s handlingar. Hoppas det
går igenom på bägge kongresserna så att vi kan ta ett hårdare ställningstagande gällande vad
som är en lättdryck och vad som är en alkoholdryck. Mats föreslog:
att

vid bifall helt eller i del i frågan om jävsparagrafer i IOGT-NTO:s stadgar
uppdra åt förbundsstyrelsen att till kongress 2017 lägga fram förslag på
motsvarande förändringar av UNF:s stadgar

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda möjligheten
att revidera gränsen på 2,25 volymprocent alkohol i medlemslöftet till 0,5
volymprocent och utifrån det återkomma med förslag

Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, kommenterade angående Mats Hedens förslag att
förbundsstyrelsen är negativa. Inom UNF kan det ställa till problem för Junis och liknande, att
vi har personer som är arvoderade, vuxna ledare osv som är viktiga för verksamheten.
Jonas Karström ville inte ändra 2,25 till 0,5 då NSF:are som dricker dessa drycker skulle
uteslutas vilket vore tråkigt.
Mats Heden, Stockholm, påpekade att det inte är hans förslag utan IOGT-NTO:s
förbundsstyrelses förslag. Herrljungas nollsjuor är inte så viktiga enligt flera medlemmar Mats
pratat med.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, tyckte att vi måste synka med övriga rörelsen gällande
procentgränser. Han påpekade också att det finns filmjölk över 0,5 % alkohol.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, undrade varför IOGT-NTO inte synkat med oss.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, berättade att det finns lite olika förslag till IOGT-NTOkongressen. Det var svårt att säga vilket beslut som kommer att fattas där. Förbundsstyrelsen
hade fått många utredningsförslag, men de kunde ju även titta på den utredning IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse kommer göra.
§ 164
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 165

FORTSATT DISKUSSION OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
STADGEÄNDRINGAR
Gustav Bylund, Östergötland, tycker att 2,25 % är bra, väl förankrat med svensk lagstiftning
och övriga samhället. Vi behöver inte sätta hårdare gräns än lagen.
Mårten Edström, Västernorrland, frågade om inte GT-dricka innehåller 0,7 % alkohol.
Mats Heden, Stockholm, upplyste om att GT-dricka är fullständigt alkoholfri. Han håller med
om att 0,5 % är problematiskt och att 1,2 % eller så vore bättre. 2,25 % är ändå dåligt eftersom
man kan berusa sig på sådana drycker. Mats föreslår bordläggande av frågan tills IOGT-NTO
fattat beslut.
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Jonas Karström, Jämtland, yrkade avslag på att sänka till 0,5 % eftersom lagen säger att 2,25 %
är gränsen för en alkoholdryck. UNF borde inte sänka gränser lite hipp som happ.
§ 166
BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM STADGEÄNDRINGAR
Kongressen beslutade
att

det i § 5:12 mellan ”En krets kan upplösas genom beslut…” och ”… med två tredjedels
majoritet på ett kretsårsmöte.” läggs till ”på två på varandra följande kretsårsmöten
eller” samt att det i § 5:12 efter ”Vid upplösning av en krets förfogar distriktsrådet över
kretsens kvarvarande egendom.” läggs till ”Finns det inget verksamt distriktsråd
förfogar riksstyrelsen över den kvarvarande egendomen.”

att

punkten ”En förening som bedriver verksamhet i en förening inom IOGT-NTO:s
Juniorförbund är fadderförening åt denna.” och punkten ” Fadderföreningen ska utse
en ansvarig juniorledare som ingår i juniorföreningens styrelse.” i § 4:1 stryks.

att

punkten ”s) val av ansvarig juniorledare om föreningen bedriver juniorverksamhet”
och ”u) val av ombud och ersättare till IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöte
om föreningen bedriver juniorverksamhet” i § 4:4 stryks.

att

punkten ”Föreningen kan bedriva juniorverksamhet inom IOGT-NTO:s
Juniorförbund. En förening som bedriver verksamhet i en juniorförening är
fadderförening åt denna. Fadderföreningen ska utse en ansvarig juniorledare som
ingår i juniorföreningens styrelse.” i § 4:7 stryks.

att

sista meningen i punkten ”Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya
revisorerna ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats.
Om föreningen bedriver juniorverksamhet är revisorerna också revisorer i
juniorföreningen.” i § 4:12 stryks.

att

punkten ”Om kretsen bedriver juniorverksamhet i en juniorförening ska årsmötet
utse en ansvarig juniorledare som ska ingå i styrelsen.” i § 5:5 stryks

att

godkänna nedanstående förändringar i IOGT-NTO:s stadgar gällande jäv
att

ett nytt stycke läggs till sist i § 2:11.med lydelsen: ”Den som är anställd av
förbundet inom något av IOGT-NTO-rörelsens förbund kan dock inte ha
uppdrag som revisor, styrelse- eller valberedningsledamot för förbundet,
eller väljas till kongressombud.”

att

ett nytt stycke läggs till sist i § 3:11 med lydelsen: ”Den som är anställd av
distriktet, eller geografiskt motsvarande distrikt inom något av IOGT-NTOrörelsens förbund, kan dock inte ha uppdrag som revisor, styrelse- eller
valberedningsledamot för distriktet, eller väljas till
distriktsårsmötesombud.”

att

ett nytt stycke läggs till mellan de befintliga styckena i § 4:8 med lydelsen
”Den som är anställd av föreningen kan dock inte ha uppdrag som revisor,
styrelse eller valberedningsledamot för föreningen. Anställd har heller inte
rösträtt på föreningsårsmöte.”
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att

att

en ny paragraf läggs till efter § 2:11 med lydelsen: ”Särskilda bestämmelser
om anställningsbarhet Förtroendevald på förbundsnivå inom något av
IOGT-NTO-rörelsens förbund kan inte vara anställd på förbundsnivå inom
IOGT-NTO.”, samt

avslå Mats Hedens bägge att-satser.
§ 167

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 ÄNDRINGAR I
UNF:S STADGAR
Johanna Storbjörk, mötesordförande, föredrog de förslag som hamnat över strecket i
gruppdiskussionerna. Fyra förslag var lagda av förbundsstyrelsen.
att

ändra § 1:7 Medlemskapets upphörande, punkt 3, 4 och 5, till
”En medlem som har brutit mot det som sägs om helnykterhet i
medlemslöftet kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen i
medlemmens förening eller av distriktstyrelsen eller förbundsstyrelsen efter
samråd med föreningen.
En medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de framgår av
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser eller som skadar organisationen eller
dess verksamhet kan också uteslutas. Beslut om detta kan bara fattas av
förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen äger rätt att stänga av en medlem från
verksamhet.
I fråga om uteslutning eller avstängning från verksamhet skall berörda
personen ges rätt att yttra sig innan beslut fattas och ska informeras om
beslutet. Om beslutet har fattats av förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen ska också den uteslutna medlemmens förening
informeras. Om beslutet har fattats av föreningsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen kan medlemmen överklaga beslutet till förbundsstyrelsen
inom en månad efter att medlemmen har informerats om uteslutningen.
Förbundsstyrelsen kan då upphäva beslutet.”

att

under § 2:2 Ordinarie kongress, ersätta sjätte punkten med ”Kongressen
väljer en valberedning som ska förbereda de val som ska göras på nästa
kongress. Valet av valberedning bereds av en valberedningskommitté.
UNF:s distriktsordföranden utser gemensamt tre representanter till
kommittén och förbundsstyrelsen samt förbundsvalberedningen utser en
representant var inom sig. Samtliga representanter ska vara utsedda senast
den 31 januari det år som kongress infaller. Förbundsstyrelsen kan utse
utskott för att förbereda andra ärenden.”

att

ändra § 4:9 Firmateckning, till ”Styrelsen bestämmer hur föreningens firma
ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer enskild eller
gemensamt, däribland minst en förtroendevald.”

att

uppdragsge förbundsstyrelsen att till nästa kongress verka för följande
rörelsegemensamma stadgeändringar: att under § 3:2 Ordinarie
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distriktsårsmöte ersätta andra punkten med: ”Distriktsårsmötet ska hållas
senast den vecka då den 15 april infaller och minst nio veckor före
kongressen. UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT-NTO:s Juniorförbunds
distriktsårsmöten bör hållas samtidigt och på samma plats.”
Över strecket fanns också ett förslag av Kajsa Ragnarsson, Uppsala:
att

ändra förbundsstyrelsens ändringsförslag på paragraf 2:4 från ”Distriktet
eller regionen har rätt till en ersättare för varje påbörjat par av ombud, dock
minst två” till ”Distriktet eller regionen har rätt till en ersättare för varje
ombud, det vill säga minst två”

Mats Heden, Stockholm, lyfte samtliga förbundsstyrelseförslag som inte lyfts.
Victor Emmoth, Norrbotten, lyfte sitt och Norrbottens tilläggsförslag om att ändra andra
delen, för att underlätta för minderåriga styrelser att ha kontakt med banker via firmatecknare
utanför föreningen. De yrkade också avslag på att ta bort granskningsutskottet. De föreslog:
att

ändra andra delen av andra meningen i § 4:9 stadgarna till ”... däribland minst
en medlem i IOGT-NTO-rörelsen.”

Leo Rudberg, Stockholm, talade för Stockholmsdelegationen när han talade för Kajsa
Ragnarssons ändringsförslag. Det är odemokratiskt att inte få ha så många ersättare eftersom
det bland annat blir jobbigt vid nattplena.
Max Johansson, Skaraborg, yrkade avslag på att ta bort granskningsutskottet. Han hoppades
att kongressen läst granskningsutskottets rapport som han tyckte var välskriven och som
riktar skarp kritik mot förbundsstyrelsen. Det är konstigt att förbundsstyrelsen då väljer att
lägga ett förslag på att ta bort GU.
Victor Melinder, Västernorrland, ville kommentera Norrbottens förslag. I förbundsstyrelsens
förslag väljs det två personer, i Norrbottens blir det en IOGT-NTO-medlem och en UNF:are.
Jonathan Spånberger, Jönköping, ville lyfta Jönköpingsdelegationens förslag gällande
firmateckning som är samma på distriktsnivå som förbundsstyrelsen föreslår för
föreningarna, det blir samma problem på distriktsnivå. Granskningsutskottet gör ett viktigt
och omfattande arbete. Det finns ingen fördel med att minska antalet personer som arbetar
med det.
§ 168
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 169

FORTSATT DISKUSSION
Mats Heden, Stockholm, hade hittat sitt förslag.
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress verka för följande
rörelsegemensamma stadgeändringar:
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att

ändra § 4:3 punkt 2 till “Varje medlem i föreningen har förslags- och rösträtt.
Varje ledamot i föreningsstyrelsen samt föredragande revisor har
förslagsrätt”, samt

att

i § 1:4 punkt 1 ersätta meningen “Varje medlem kan ha lokalt medlemskap i
flera föreningar” med “Varje medlem kan bara vara registrerad medlem i en
enda förening.”

Ellinor Åstrand berättade att Jobjörn Folkesson, administrativ sekreterare, skrivit på VoteIT
att nya medlemmar redan nu blir placerade i en förening om de inte har valt någon aktivt.
Knappt någon har direktanslutits de senaste åren.
§ 170
AJOURNERING
Mötet ajournerades för middag klockan 18.53.
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ÅTTONDE SESSIONEN
Ordf.: Anders Ringnér
Johanna Storbjörk
Sekr.: Alina Anderberg
Hilma Svedberg

Fredag den 26 juni

§ 171
ÅTERUPPTAGANDE AV MÖTET
Mötet återupptogs 20:05.
§ 172
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade efter digital omröstning.
att

fastställa antalet närvarande ombud till 82 stycken.
§ 173

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 ÄNDRINGAR I
UNF:S STADGAR
Fortsättning på diskussion om förbundsstyrelsens förslag om ändringar i UNF:s stadgar ur
session 7.
Emil Johansson, Kronoberg, ställde en fråga till förbundsstyrelsen om hur de tänker när de vill
ta bort granskningsutskottet och införa förvaltningsrevisioner istället.
Anna Källbäcks, Dalarna, sade att hon verkligen tycker att granskningsutskottet ska vara kvar
men ville gärna besvara Max Johanssons, Skaraborg, inlägg gällande att det var konstigt att
förbundsstyrelsen föreslog att ta bort granskningsutskottet efter att de fått en mycket kritisk
rapport. Anna informerade om att ordförandeparet Malin Thorson och Eric Tegnander under
sin uppesittarkväll inför kongressen talade om att förbundsstyrelsens förslag att avskaffa
granskningsutskottet beslutats innan den kritiska rapporten släpptes.
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen, hävdade att det inte var så att efter att de fått dålig kritik
föreslog att ta bort granskningsutskottet. Orsaken till förslaget är att förbundsstyrelsen vill ha
en noggrann granskning och de anser inte att granskningsutskottet har haft den möjligheten.
Granskningsutskottet har haft ett stort antal avhopp. Förbundsstyrelsen vill genom sitt
förslag av verksamhetsrevisioner skapa en mer engagerad granskning där medlemmarna
känner ett större ägandeskap. Flera ungdomsorganisationer använder sig av namnet
verksamhetsrevisorer. Andreas slog också ett slag för förbundsstyrelsens förslag att ta bort
möjligheten till lokalt anslutna medlemar, vilket de vill ta bort. Lokalt medlemskap försvårar
en nära och god kontakt med föreningen vilket går emot den strukturen UNF har på sitt
medlemskap.
Mats Heden, Stockholm, bad om ursäkt på grund av den tidigare förvirringen och meddelade
att de skulle återkomma när han och Andreas Jansson hade hittat de förslag de skulle jämka sig
med. Även om granskningsutskottet var ambitiösa redan när han satt i det och att det blivit
ännu ambitiösare nu.
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Victor Emmoth, Norrbotten, meddelade att Norrbottens ombudsdelegation drar tillbaka sitt
yrkande gällande ändringen i andra meningen i §4:9 stadgarna till ”däribland minst en medlem
i IOGT-NTO-rörelsen.” Han sade också att det finns en problematik med
förvaltningsrevisorer och verksamhetsrevisorer då det kan komma att försvåra kontinuiteten
om några av dem hoppar av.
Johanna Storbjörk, mötesordförande, påminde ombuden om att det krävdes beslut av minst
två tredjedelars majoritet för att stadgeändringarna skulle gå igenom under denna kongress.
Därmed kommer förslagen att behandlas för sig och sedan kommer kongressen ta ställning till
om de anser att besluten fattades med två tredjedelars majoritet. Efter det kommer
motionerna att behandlas. Vid denna tidpunkt påpekade Johanna Storbjörk att antalet
energidrycker ökade stadigt under veckan och att ombuden var fina men inte luktade så gott.
§ 174
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade efter digital omröstning
att

fastställa antalet närvarande ombud till 85 stycken.
§ 175

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 ÄNDRINGAR I UNF:S
STADGAR
Kongressen beslutade
att

ändra § 1:4 Medlemskap, första punkten, till: ”Den som avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är medlem i UNF. Varje medlem skall
tillhöra en förening. En medlem kan ha lokalt medlemskap i flera föreningar i IOGTNTO-rörelsen men kan bara vara registrerad medlem i en enda förening.”
§ 176

ORDNINGSFRÅGA VÄCKTES
Ett kongressombud hade glömt trycka på mentometerknappen vid röstlängdens fastställande.
Röstlängden borde fastställas igen.
Kongressen beslutade
att

åter fastställa röstlängden, samt

att

inte riva upp det fattade beslutet angående ändringar i § 1:4 Medlemskap.
§ 177

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade efter digital omröstning
att

fastställa antalet närvarande ombud till 86 stycken.
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§ 178
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 ÄNDRINGAR I UNF:S
STADGAR
Kongressen beslutade
att

ändra § 1:7 Medlemskapets upphörande, punkt 3, 4 och 5, till ”En medlem som har
brutit mot det som sägs om helnykterhet i medlemslöftet kan uteslutas. Beslut om
detta fattas av styrelsen i medlemmens förening eller av distriktstyrelsen eller
förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen. En medlem som uppenbarligen
motverkar UNF:s syften som de framgår av IOGT-NTO-rörelsens grundsatser eller
som skadar organisationen eller dess verksamhet kan också uteslutas. Beslut om
detta kan bara fattas av förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen äger rätt att stänga av en
medlem från verksamhet. I fråga om uteslutning eller avstängning från verksamhet
skall berörda personen ges rätt att yttra sig innan beslut fattas och ska informeras om
beslutet. Om beslutet har fattats av förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen ska
också den uteslutna medlemmens förening informeras. Om beslutet har fattats av
föreningsstyrelsen eller distriktsstyrelsen kan medlemmen överklaga beslutet till
förbundsstyrelsen inom en månad efter att medlemmen har informerats om
uteslutningen. Förbundsstyrelsen kan då upphäva beslutet.”

att

under § 2:2 Ordinarie kongress, ersätta sjätte punkten med ”Kongressen väljer en
valberedning som ska förbereda de val som ska göras på nästa kongress. Valet av
valberedning bereds av en valberedningskommitté. UNF:s distriktsordförande utser
gemensamt tre representanter till kommittén och förbundsstyrelsen samt
förbundsvalberedningen utser en representant var inom sig. Samtliga representanter
ska vara utsedda senast den 31 januari det år som kongress infaller.
Förbundsstyrelsen kan utse utskott för att förbereda andra ärenden.”

att

ändra FS ändringsförslag på paragraf 2:4 från ”Distriktet eller regionen har rätt till en
ersättare för varje påbörjat par av ombud, dock minst två” till ”Distriktet eller
regionen har rätt till en ersättare för varje ombud, det vill säga minst två”

att

avslå förbundsstyrelsens 5:e att-sats. Därmed föll även att-satserna 6, 7 och 8.

att

ändra § 4:9 Firmateckning, till ”Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska
tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer enskild eller gemensamt,
däribland minst en förtroendevald.”

att

ändra § 4:12 Revision, till ”Årsmötet väljer en, eller, när det med hänsyn till
föreningens storlek är lämpligt, två revisorer och minst en ersättare”

att

uppdragsge förbundsstyrelsen att till nästa kongress verka för följande
rörelsegemensamma stadgeändringar: att under § 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
ersätta andra punkten med: ”Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka då den 15
april infaller och minst nio veckor före kongressen. UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGTNTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöten bör hållas samtidigt och på samma plats.”

att

ändra § 3:12 Firmateckning, till ”Distriktsstyrelsen bestämmer hur distriktets firma
ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer, enskilt eller gemensamt,
däribland minst en förtroendevald.”
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att

besluten angående stadgeändringarna är fattade med mer än två tredjedelars
majoritet.
§ 179

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 18 OM BESLUT VID LIKA RÖSTETAL
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 180

BESLUT OM MOTION NR 18 OM BESLUT VID LIKA RÖSTETAL
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 181

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 19 OM ORDFÖRANDES UTSLAGSRÖST
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 182

BESLUT OM MOTION NR 19 OM ORDFÖRANDES UTSLAGSRÖST
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 183

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 21 OM ATT LÅTA FÖRENINGAR VÄLJA
KONGRESSOMBUD
Mats Heden, Stockholm, sade att motionen inte bara handlade om att låta föreningar välja
kongressombud men motionen har döpts om av kansliet och det nuvarande namnet ”Motion
nr 21 om att låta föreningar välja kongressombud” var missvisande. Motionens ursprungliga
namn är Motion om demokratiska utvidgningar. Den första att-satsen handlar om vem som får
lägga förslag på kongressen. Som det är nu är det svårt och tidskrävande om någon som inte är
kongressombud vill lägga förslag. På grund av att den blivit förbisedd på detta sätt vill han lyfta
motionens första att-sats:
att

§ 2:5 andra punkten, första meningen i stadgarna blir till två meningar av
lydelsen ”Varje löftesbunden medlem i UNF har förslagsrätt. Varje ombud
har dessutom rösträtt.”

Malin Thorson, förbundsordförande, sade att hon var ansvarig för namnändringen och att det
blivit ett olyckligt fel som hon ber om ursäkt för. Gällande förslagsrätt ansåg
förbundsstyrelsen att det är viktigt att det är distrikten som väljer representanter till
kongressen. Det är en viktig princip inom UNF. Hon tillade att motionen inte hade tillräckligt
stöd under gruppdiskussionerna och borde därmed inte ta upp kongressens tid.
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Mats Heden, Stockholm, sade att det inte leder till fler oseriösa förslag att ge alla medlemar
förslagsrätt. Det kommer istället leda till lättare jämkningsprocesser vilket kongressen gynnas
av. Ombuden hade visserligen blivit valda men det betyder att de har privilegiet att rösta. I
Stockholms distrikt har alla medlemmar i distriktet förslagsrätt på distriktsårsmötet gällande
arbetsordningen förslagsrätt och det leder inte till att det dyker upp fler konstiga förslag.
§ 184
BESLUT OM MOTION NR 21 OM ATT LÅTA FÖRENINGAR VÄLJA
KONGRESSOMBUD
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 185

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 22 OM AVHOPPANDE
STYRELSEMEDLEMMAR
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen
§ 186

BESLUT OM MOTION NR 22 OM AVHOPPANDE STYRELSEMEDLEMMAR
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 187

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM UNF:S
PRINCIPER
Mats Heden, Stockholm, menade att det blir svårt och förvirrat att gå in och ändra i gamla
beslut och därför bör de istället upphävas. Det fanns mycket stöd för detta under
kongressmässan och därför lyfte han förslagen
att

beslut föreslagna att förändra upphäves.

att

förslag till ny lydelse i Beslut föreslagna att förändra behandlas var för sig,
som nya beslut från denna kongress.

Anna Källbäcks, Dalarna, ställde en fråga angående UNF Västerbottens förslag att medlemmar
ska få välja om de ska få hemskickat Struten, Motdrag eller Accent. Hon undrade om man
måste välja en av tidningarna eller om man kan välja flera av dem.
Lovisa Bengtsson, Skåne, lyfte sitt förslag
att

istället för att ta bort princip 88, byta den mot ”UNF köper hållbara
produkter, alltså ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produkter, då vi
jobbar för en bättre värld.
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Malin Thorson, förbundsordförande, sa att förbundsstyrelsens tolkning är att om en del av en
princip stryks kvarstår ändå den urspungliga principen. Angående valet av medlemstidning
menade hon att det skulle innebära svårigheter vad gäller styrningen av Motdrag. Det skulle
leda till att vår medlemstidning inte är vår medlemstidning. Gällande förslaget att skicka ut
tidningen i PDF-format menade att det är dumt att låsa sig vid ett specifikt tekniskt media.
Mats Heden, Stockholm, sade att det inte går att gå tillbaka och låtsas som att vissa saker inte
har skett.
Gustav Bylund, Östergötland, menade att valet av PDF-format inte utesluter andra tekniska
medier.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, sade att det borde gå att få tidningen skickad i PDF-format
istället för pappersformat. Motdrag skickas bland annat till folk som inte är intresserade av att
få den eftersom den skickas ut till alla medlemar som är tjugo år eller äldre och därför måste
det finnas ett smidigare sätt.
Jonas Karström, Jämtland, menade att alla borde få välja vilket format de ska få tidningen i.
Denise Fowler, Västerbotten, sade att det var ett misstag att det inte kommit med att en får
välja flera av tidningarna om en vill det.
§ 188
STRECK I DEBATTEN
Fråga om streck i debatten lyfts. Anders Ringnér, mötesordförande, frågade om det fanns fler
förslag som ska lämnas innan sträcket sätts.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 189

FORTSATT DISKUSSION OM UNF:S PRINCIPER
Jonas Karström, Jämtland, lämnade ändringsförslag på UNF Västerbottens förslag
att

varje enskild medlem själv ska få välja huruvida vederbörande vill ha
Motdrag (UNFs medlemstidning), Accent (IOGT-NTOs medlemstidning),
Scouting Spirit (NSFs medlemstidning) och Struten (Junis
medlemstidning) hem i pappersformat eller inte.

Anna Källbäcks, Dalarna, ansåg inte att hon hade fått sin tidigare fråga besvarad. Hon undrade
därmed igen om förslaget innebär att man måste välja en av tidningarna man ska få eller om
man ska få välja så många man vill.
Ellen Hjort, Västerbotten, sade att det blir mer miljövänligt och flexibelt om man kan få den
digitalt. Hon svarade också på Anna Källbäcks fråga att Västerbottens ombudsdelegations
förslag innebär att medlemmar skulle kunna välja att få flera tidningar samtidigt. Hon sade att
det är onödigt att lägga pengar på att skicka Motdrag till medlemmar som inte vill ha
tidningen.
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Daniel Bergdahl, Västerbotten, sade att problemet är att Motdrag inte passar alla, framförallt
inte alla äldre medlemmar. Det är onödigt att slösa pengar från budgeten på en tidning
medlemmarna inte vill ha.
Västerbotten jämkade sig med Jonas Karströms ändringsförslag.
Ordförande redogjorde för de förslag som lyfts över strecket på gruppdiskussionerna.
Nina Hossaini, Skaraborg, föreslog
att

lägga till principen “Handlingar och protokoll är tillgängliga för alla
medlemmar, inklusive syn- och hörselskadade”, samt

att

lägga till principen “Förbundets budget och budgetförslag är tydliga,
lättförståeliga och tillgängliga för alla medlemmar”
§ 190

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM UNF:S PRINCIPER
Kongressen beslutade
att

bifalla UNF Stockholms förslag om att beslut inte ändras utan upphäves.

att

med röstsiffrorna 58-23 lägga till principen ”UNF köper hållbara produkter, alltså
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produkter, då vi jobbar för en bättre
värld”.

att

lägga till principen “Handlingar och protokoll är tillgängliga för alla medlemmar,
inklusive syn- och hörselskadade.

att

med röstsiffrorna 53-19 lägga till principen “Förbundets budget och budgetförslag är
tydliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla medlemmar”

att

med röstsiffrorna 40-39 avslå Jonas Karströms förslag om val av medlemstidning.

att

lägga till princip ”Bara de med rösträtt får reservera sig”.

Jonas Karström, Ellinore Öhgren, Kim Hammersjö-Fäldt, Daniel Bergdahl, Denise Fowler,
Victor Emmoth, Hampus Nordberg, Mårten Edström, Filip Axelsson, Alice Nordgren och
Tove Kallin reserverade sig mot beslutet att avslå Jonas Karströms förslag om val av
medlemstidning.
§ 191
ORDNINGSFRÅGA
Det kom in en ordningsfråga om att riva upp beslutet gällande UNF Stockholms förslag att,
istället för att ändra principerna, upphäva dem för att det var för få som deltog i omröstningen.
Kongressen beslutade
att

riva upp beslutet.

Mats Heden, Stockholm, undrade vad som skulle gälla för de redan antagna principerna.
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§ 192
FORTSÄTTNING AV BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM
UNF:S PRINCIPER
Kongressen beslutade
att

beslut föreslagna att förändras upphäves

att

förslag till ny lydelse i Beslut föreslagna att förändra behandlas var för sig, som nya
beslut från denna kongress.
§ 193

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 23 OM ÅSIDOSÄTTANDE AV STADGAR
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 194

BESLUT OM MOTION NR 23 OM ÅSIDOSÄTTANDE AV STADGAR
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 195

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 24 OM ATT FLYTTA ÅRSMÖTEN TILL
HÖSTEN
Amanda Dafors, Västerbotten, lyfte alla att-satser i motionen.
Ellen Hjort, Västerbotten, sade att det var bättre att ha årsmöten på hösten efter det att skolan
börjat för då har folk generellt sett bättre koll på vad man kommer att syssla med det
kommande året. Det leder till att man kan ha bättre arbetsflyt.
Mats Heden, Stockholm, påpekade att det sättet de två första att-satserna är formulerade gör
att det inte går att genomföra utan stadgeändring. Angående tredje att-satsen sa han att det
redan är det vedertagna sättet om inget annat sägs.
Leo Rudberg, Stockholm, sade att det skulle bli tråkigt att flytta distriktsårsmötena till hösten
för att då skulle distrikten inte kunna ha distriktsårsmöte tillsammans med IOGT-NTO. Det
skulle också innebära att distrikten skulle behöva bestämma vem som skulle vara ombud
nästan ett år innan kongressen. Det skulle vara dåligt för att det är de som är aktiva när
kongressen hålls som borde vara ombud och inte de som var aktiva ett år innan.
Filip Nyman, Jönköping, sade att det var dåligt att ha distrikt- och föreningsårsmöte på hösten,
framförallt föreningsårsmöte. Det är inte så många som är aktiva under sommaren och då blir
det svårt att hitta personer som kan tänka sig att engagera sig i verksamheten och
styrelsearbete. Han höll med Leo Rudberg att det är problematiskt att välja ombud så pass
långt innan kongressen.
Lisa Nordemo, Stockholm, påpekade att det tidigare hade beslutats att synka mötena med
junis och IOGT-NTO. Det här förslaget strider därmed mot förslag som redan antagits.
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Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, sade att det kan tyckas harmlöst att skicka med utredningar
till den kommande förbundsstyrelsen men han ville uppmärksamma att utredningar tar
mycket tid från förbundsstyrelsen som de skulle kunna lägga på annat.
Denise Fowler, Västerbotten, menade att det är bra om ombud väljs långt innan kongressen för
då har distrikten gott om tid på sig att lära upp ombuden och få dem att svetsas samman som
grupp. Då kommer värdefull kongresstid inte gå till att ha ombudsskola. Hen ansåg inte heller
att det var prioriterat att ha distriktsårsmöte tillsammans med IOGT-NTO för att vi i nuläget
ändå inte gör något gemensamt förutom att fika. Hen påpekade också att det går att riva upp
fattade beslut så det kommer inte ställa till några problem att det strider mot tidigare beslut
under kongressen. Utredningar behöver inte ta upp förbundsstyrelsens tid då de har möjlighet
att skicka vidare det till villiga medlemmar och utskott.
Gustav Bylund, Östergötland, föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att hålla
årsmöten på hösten istället för våren

att

återkomma till kongressen 2017 med förslag på relevanta stadgeändringar

att

föreslå liknande stadgeändringar till övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen

Gustav Bylund, Östergötland, ändrade sitt förslag från kongressen 2019 till kongressen 2017.
Han sa också att det finns problem med att ha årsmötena på hösten men det finns problem
med att ha dem på våren med, bland annat att det då inte finns någon budget till och med
mötet hålls.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, sade att det finns många fördelar med att lägga årsmötena på
hösten. Bland annat är det lättare att hitta engagerade människor och folk har bättre koll på
vad de ska göra den närmaste tiden, då många planerar sina liv efter skolåren som startar på
hösten.
Amanda Dafors, Västerbotten, sade att de är medvetna om att det krävs en stadgeändring. De
vill ändå väcka debatt om ämnet för att det nuvarande systemet strider mot skolornas rytm.
Hon läste också upp en lapp från en okänd författare som uppmanar de små distrikten att rösta
med Västerbotten på grund av solidaritet och demokratin.
Leo Rudberg, Stockholm, sade att det är svårt att få en sammansvetsad ombudsgrupp trots att
årsmötena hålls på hösten. Han trodde inte heller att alla distrikt kommer att hålla
ombudsskola för sina ombud och så länge det finns ombud som inte vet hur saker och ting går
till kommer det ändå behövas en ombudsskola på kongressen så att alla hänger med.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionens första och andra att-sats, samt

att

anse motionens tredje att-sats besvarad
§ 196

BESLUT OM MOTION NR 24 OM ATT FLYTTA ÅRSMÖTEN TILL HÖSTEN
Kongressen beslutade
att

avslå första och andra att-satsen i motion nr 24
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att

anse motionens tredje att-sats besvarad

att

avslå Gustav Bylunds tre att-satser
§ 197

UTDELANDE AV HJÄLTEVÄRVAREN
Eric Tegnander, förbundsordförande, sade att det var dags att dela ut utmärkelsen
hjältevärvaren. Hjältevärvaren delas ut till en person eller grupp som i sann folkrörelseanda
bidragit till medlemsökning. Årets mottagare av utmärkelsen var sportlovsutbytet mellan
Dalarna och Jönköping. Eric sade att det visserligen inte är ovanligt med distriktsutbyten
under sportlovet, men detta utbyte hade något utöver det vanliga nämligen fyndiga inlägg i
sociala medier. Det bidrog till stort engagemang och var ett stort föredöme för andra. Han
tackade mottagarna och gratulerade dem.
§ 198
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 25 OM AVSKAFFANDE AV LOKALT
MEDLEMSKAP OCH MOTION NR 26 OM LOKALT MEDLEMSKAP
Mötesordförande Anders Ringnér föreslog med hänsyn till motionernas likhet kongressen
besluta
att

hantera motion 25 och 26 i klump.

Kongressen beslutade
att

hantera motion 25 och 26 i klump.

Mötesordförande Anders Ringnér konstaterade att inget förslag var lyft över strecket och
öppnade för diskussion i frågan.
Mats Heden, Stockholm, ville lyfta förbundsstyrelsens andra att-sats över strecket. Om
förbundsstyrelsens andra att-sats gick igenom ansåg Mats motion 25 besvarad.
Mats Heden, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att till nästa kongress verka för följande
rörelsegemensamma stadgeändringar:
att

ändra § 4:3 punkt 2 till “Varje medlem i föreningen har förslags- och
rösträtt. Varje ledamot i föreningsstyrelsen samt föredragande
revisor har förslagsrätt.” samt

att

i § 1:4 punkt 1 ersätta meningen “Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar [...]” med “Varje medlem kan bara
vara registrerad medlem i en enda förening.”

Förbundsstyrelsen jämkade sig med Mats andra att-sats.
Mats Heden, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad om Mats förslag skulle bifallas.
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§ 199
BESLUT OM MOTION NR 25 OM AVSKAFFANDE AV LOKALT MEDLEMSKAP &
MOTION NR 26 OM LOKALT MEDLEMSKAP
Kongressen beslutade
att

avslå förbundsstyrelsens förslag, samt

att

avslå motion 25 och 26 i sin helhet.
§ 200

DISKUSSION OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ANGÅENDE POSTER I
STYRELSEN
Mark Tägtström, valberedningen, meddelade att valberedningen jämkade sig med UNF
Skånes förslag och valberedningen föreslog därmed kongressen besluta
att

ändra punkt § 2:6r i stadgarna till “val av ordförande, sekreterare, kassör, och
ytterligare minst fyra ledamöter i förbundsstyrelsen.”

att

ta bort “vice ordförande” från stadgarna § 2:7

att

ändra postens namn från utbildningsledare till bildningsledare

Mats Heden, Stockholm, sade att möjligheten att tillsätta två ordförande varit en het fråga i val
av ordförande de senaste åren. Han föreslog kongressen besluta
att

behandla motion 32 samtidigt som valberedningens förslag angående poster
i styrelsen.

Kongressen beslutade
att

behandla motion 32 samtidigt som valberedningens förslag angående poster i
styrelsen.

Max Johansson, Skaraborg, sade att han kanske också talade för Isabelle Benfalk i frågan. Han
tyckte att det var konstigt att valberedningen föreslog att ta bort posten vice ordförande när de
föreslagit Max och Isabelle som vice ordförande.
Dante Borén, Västmanland, replikerade att man kan välja vice ordförande fastän det inte står i
stadgarna att man måste det.
Mats Heden, Stockholm, upplyste att om stadgarna skulle ändras, skulle de inte börja gälla
förrän efter kongressen.
Mötesordförande Anders Ringnér upplyste om att Mats uttalande inte skulle gälla vid
omedelbar justering och ångrade direkt sitt uttalande.
§ 201
BESLUT OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG ANGÅENDE POSTER I STYRELSEN
Kongressen beslutade
att

ändra punkt § 2:6r till “val av ordförande, sekreterare, kassör, och ytterligare minst
fyra ledamöter i förbundsstyrelsen.”
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att

avslå valberedningens förslag att ta bort “vice ordförande” från stadgarna § 2:7

att

ändra postens namn från utbildningsledare till bildningsledare
§ 202

BESLUT OM MOTION NR 32 OM MÖJLIGHET ATT TILLSÄTTA TVÅ
ORDFÖRANDE
Motionen var inte lyft. Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad.
§ 203

FÖREDRAGNING AV OCH BESLUT OM MOTION NR 27 OM SUPPLEANTSVAL
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

fastställa förbundsstyrelsens uttolkning i frågan som princip.

I annat fall föreslogs kongressen besluta
att

uppdra åt förbundsstyrelsen att göra ett uttalande i frågan till kongressen
2017.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 204

BESLUT OM MOTION NR 27 OM SUPPLEANTSVAL
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 205

FÖREDRAGNING AV OCH BESLUT OM MOTION NR 28 OM FIRMATECKNARE
Inget förslag var lyft över strecket.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

andra meningen i § 4:9 stadgarna borttages.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
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§ 206
FÖREDRAGNING AV OCH BESLUT OM MOTION NR 29 OM REVISORER
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

§ 4:12 stadgarna skall lyda ”Årsmötet väljer revisor eller revisorer i enlighet
med § 4:4. Revisorn eller revisorerna, och eventuella ersättare, väljs för tiden
intill slutet av nästa årsmöte.”

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad.
§ 207

FÖREDRAGNING AV OCH BESLUT OM MOTION NR 30 OM VALBEREDNINGAR
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

en valberedning ska ge alla medlemmar möjlighet att nominera personer till
styrelsen.

att

en valberednings förslag publiceras för ombuden tillsammans med alla
handlingar till årsmötet.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad.
§ 208

FÖREDRAGNING AV OCH BESLUT OM MOTION NR 31 OM VALBEREDNINGARS
SAMRÅD MED IOGT-NTO-RÖRELSENS ÖVRIGA FÖRBUND
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

”Valberedningen och utskotten bör samråda med sina motsvarigheter inom
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund.” utesluts.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
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§ 209
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 33 OM ÅTERINFÖRANDE AV RITUALARBETE
Motionärerna föreslog kongressen besluta i första hand
att

alla framtida medlemmar skall bekräfta sitt inträde vid särskilda rituella
inträdesmöten, och att ritualerna för inträde fastställs av varje förening,

och i andra hand
att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur rituella inträden i UNF skulle
kunna se ut och om dessa är önskvärda, och redovisa sina slutsatser till 2017
års kongress.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

under kongressen genomföra ett komplett ritualmöte, samt

att

avslå motionen i sin helhet
§ 210

DISKUSSION OM MOTION NR 33 OM ÅTERINFÖRANDE AV RITUALARBETE
Mats Heden, Stockholm, presenterade sig såsom varande ständigt i opposition. Han sade att
han var mot gruppdiskussioner som mötesform då det faktum att motionen inte lyfts över
strecket enligt honom berodde på en miss i gruppdiskussionen. Han sa att ett ritualmöte är
planerat att hållas i morgon natt och det är ett minne för livet att vara med om ett ritualmöte.
Mahmod Yousef yrkade avslag på motionen i sin helhet.
§ 211
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 212

FORTSATT DISKUSSION OM MOTION NR 33 OM ÅTERINFÖRANDE AV
RITUALARBETE
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, yrkade å förbundsstyrelsens vägnar avslag på motionen och
sa att man får ha ritualmöten utan att det finns kongressbeslut på att man ska ha det. Detta då
det är roligt att skriva motionssvar på förbundsstyrelsemötet i maj men mindre roligt att
genomföra det.
Jonas Karström, Jämtland, föredrog sin syn på saken.
Benjamin Boman, gäst, sade att det är trevligt med ritualmöten.
Leo Rudberg, Stockholm, tyckte att det vore coolt att testa att vara med om ett ritualmöte.
Nina Hossaini, Skaraborg, läste upp Andreas Janssons reservation mot förbundsstyrelsens
motionssvar och yrkade avslag på motionen.
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Anna Källbäcks, Dalarna, sade att hon var nyfiken på vad ett ritualmöte innebär men yrkade på
avslag.
Mats Heden, Stockholm, bemötte Nina Hossainis inlägg med att deltagande i ritualmöte vore
helt frivilligt och hävdade att det finns många medlemmar som aldrig har testat det och vill
bekräfta sitt medlemskap. Han tyckte att det var trist att exkludering lyftes som argument och
menade, tvärtemot vad Andreas Jansson uttryckt, att ritualmöte är ett modernt sätt att
bekräfta sitt medlemskap. Han yrkade på att kongressen skulle besluta
att

under kongressen genomföra ett komplett ritualmöte.
§ 213

BESLUT OM MOTION NR 33 OM ÅTERINFÖRANDE AV RITUALARBETE
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.

Mötesordförande Anders Ringnér ombad vänligen förbundsstyrelsen att behärska sig, då
dessa jublat över att motionen avslagits.
§ 214
AJOURNERING AV MÖTET
Kongressen beslutade
att

ajournera sig till lördag klockan 08.30.
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NIONDE SESSIONEN
Ordf.: Ulrika Jansson
Robert Damberg
Sekr.: Jessica Stridh
Elin Lundgren

Fredag den 26 juni

§ 215
INFORMATION
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, hälsade alla god morgon och gav praktiskt information.
Kongressen ligger fortfarande efter och detta kräver att ombuden tar gemensamt ansvar.
§ 216
ÅTERUPPTAGANDE AV HANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 08.57.
§ 217
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 88 ombud.
§ 218

UTDELANDE AV GULDCIRKELN
Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, uppmärksammade att det ser lite glest ut bland ombuden
men att de var fina. Hon ska dela ut utmärkelsen Guldcirkeln. Hon har funderat mycket, fått
hjälp av sina styrelsekollegor. Motiveringen löd: 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. Mottagarna av
Guldcirkeln detta år har på ett förtjänstfullt sätt genomfört två specialister med ett stort antal
deltagare. Arrangörerna har haft ett stort engagemang, verkat för tillgängliga och roliga
bildningstillfällen vilket främjar bildningen och UNF.
Årets Guldcirkel går till UNF Västernorrland – välkomna fram!
Ombuden från UNF Västernorrland kom fram till talarstolen och mottog sitt pris, glada och
nöjda.
§ 219
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 OM
VERKSAMHETSUTVECKLARSYSTEM
Ulrika Jansson, mötesordförande, lämnade ordet fritt till alla de punkter som rör
verksamhetsutvecklarsystemet, alltså även motion 11 och 12.
Victor Melinder, Västernorrland, ville jämka sig med Västerbottens förslag att en anställd ska
kunna redigera i medlemsregistret för flera distrikt.
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Roman Karlsson, Halland, hade en ordningsfråga om omedelbar justering av denna fråga.
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, förklarade att verksamhetutvecklarsystemet måste träda i
kraft i slutet på 2015. Sekreterarna jobbade på så snabbt det går så det var nog inget problem.
§ 220
ORDNINGSFRÅGA OM OMEDELBAR JUSTERING
Kongressen beslutade
att

avslå ordningsfrågan om omedelbar justering.
§ 221

FORTSATT DISKUSSION OM VERKSAMHETSUTVECKLARYSTEM
Jonas Karström, Jämtland, önskade att vi yrkar bifall på ändringsförslaget som lagts av dem.
Det handlade om att distrikt som har många betalande medlemmar har mer rätt till
verksamhetutvecklare än distrikt som har mindre betalande medlemmar, vilket de tycker är
orättvist. De kunde tänka sig att jämka sig vid ett bättre förslag.
Alice Häggqvist, Stockholm, påminde om att det behövs verksamhetsutvecklare för befintliga
medlemmar och inte bara för rekrytering.
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, lyfte arbetsplansdiskussionen som blev flyttad. Förbundet
erbjuder regelbundna träffar för att avstämma med verksamhetutvecklarna om deras
arbetssituation med mera. På frågan kring antal betalande medlemmar och vilka distrikt som
”förtjänar” en anställd gav hon ett praktiskt exempel och jämförde två distrikt och sade att det
kan ge konsekvenser, en måste kolla på verksamhet och liknande. Motionerna har en poäng,
men att revidera kongressbeslut är svårt att göra då kongressen bara är vartannat år. Det
kommer att utvecklas att verksamhetsutvecklare ska kunna ha behörighet till
medlemsregistret. När det gäller fortbildningstid tycker hon att det inte är bra att införa en
gräns utan det behöver anpassas till situationer för verksamhetutvecklarna.
Jonathan Spånberger, Jönköping, en av de personerna bakom motion 11, sade att han har varit
aktiv i sitt distrikt på förening och distriktsnivå och upplevt både bra och dåligt angående att
ha en verksamhetutvecklare eller inte. Ett problem är att deras tid tas från distriktet bland
annat till att de är på fortbildning så som UNF-akademin. Han redogjorde för siffrorna som
finns i motionen och ville att timmarna ska bli mer valfria och därmed eventuellt kunna
minska. Nuvarande situation skapar också stress hos både anställda och ideella. Med hans
förslag tror han att de skapar mer möjligheter till distrikten.
Jakob Hjort, Västerbotten, meddelade att Västerbotten ville jämka sig med Victor Melinders
förslag.
Hedvig Strömbom, Gotland, ville lyfta deras förslag om revidering av andra punkten. Hon ville
göra detta för att ha satt ett mål och kunna kräva tid av en verksamhetutvecklare. Nuvarande
system funkar inte om verksamhetutvecklarna får bestämma själv och då struntar i vissa
distrikt. Hon ville ha en anställd på plats minst 20 dagar/år.
Anna Källbäcks, Dalarna, yrkade avslag på motion nr 11. Hon yrkade bifall på förslaget att inte
lägga personalsamling och utbildningar så att de krockar med föreningsårsmötestider i
februari till exempel.
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Kajsa Ragnarsson, Uppsala, ville ha avslag på motion 11. Hon och de andra ifrån Uppsala har
haft en dialog med verksamhetutvecklare om de vill ha den fortbildning som idag finns. De
verksamhetsutvecklare som de har pratat med svarar att det är viktigt för dem med
fortbildning. Detta är ingen kongressfråga utan för arbetsgivare och facket och därmed inte
upp till kongressen att besluta.
Jonas Karström, Jämtland, hade en replik på det som Malin ifrån förbundsstyrelsen hade sagt
tidigare. Han tycker att det är tråkigt att förbundsstyrelsen tycker att distrikt med högt
medlemsantal ska prioriteras. Alla borde ha en verksamhetutvecklare! Han menade på att bara
för att han kommer ifrån ett litet distrikt borde han inte ha sämre förutsättningar.
Nicole Steegmans, förbundsstyrelsen, påpekade att verksamhetsutvecklarna inte bestämmer
var de ska vara eller göra själva utan de blir arbetsledda både från distrikt och kansli. Vi gör
UNF-akademin tillsammans med Tollare Folkhögskola vilket gör att det krävs ett minst antal
dagar för att det ska kunna genomföras som folkhögskoleutbildning. Det är viktigt att räkna
med är att det är många unga människor som är anställda på UNF vilket kräver stöd.
Jonathan Spånberger, Jönköping, redogjorde för motion nr 11 och berättade att han har försökt
att ha en dialog för att få förändring, men att detta har tryckts ned av de som är ansvariga för
UNF-akademin. Han ansåg att hans förslag skulle ge mer makt och inflytande åt de anställda.
Dante Borén, Västmanland, blev tillfrågad att skriva under på motion 11 men kunde inte göra
det. Som han har uppfattat det så är inte detta något positivt. Det finns problem med UNFakademin och det behöver ses över, men att ha färre dagar är inte lösningen. Tråkigt att vi ser
så hårt på verksamhetsutvecklarna som resurser och inte medlemmar och medmänniskor.
Han yrkade bifall på Kajsa Ragnarssons förslag.
§ 222
STRECK I DEBATTEN
Det kom in ett förslag från ett ombud med önskan om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 223

FORTSATT DISKUSSION OM VERKSAMHETSUTVECKLARSYSTEM
Nina Hossaini, Skaraborg, ville att någon ifrån förbundsstyrelsen skulle göra sig redo för att
svara på en fråga hon ville ställa.
Jonas Karström, Jämtland, bad presidiet att få med hans förslag synligt.
Robert Damberg, mötesordförande, redogjorde för hur allt såg ut med antal yrkanden och
förslag på motion 12. Yrkandeordningen gjordes klar och därefter undrade presidiet över
talarlistan.
Ellinor Åstrand, Älvsborg, påstod att om de vill ha en sänkning av antal utbildningstimmar är
det bättre att höja kvalitén och jobba mer effektivt, men att bara sänka är inte en bra lösning.
För de anställda är det viktigt att bli stärkta i sin arbetsroll och träffa kollegor. Förslagen ifrån
Kajsa Ragnarsson och Anna Källbäck är bra, detta ska avgöras av arbetsgivarna.
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Tilda Langland, Gotland, sade angående deras motion med 20 dagar/år i distrikt att det främst
kommer att gälla flygande verksamhetsutvecklare och sådana anställda ska ju ändå resa. Att
ha ett minsta antal dagar per år ger distrikten en trygghet att få hjälp med verksamheten.
Ellenore Öhgren, Jämtland, sade att gällande distrikt som har 25 % eller 50 % tar det tid för att
delta i UNF-akademin och att de skulle få ännu mindre tid på plats i distrikten vilket inte är
rimligt. Precis som Gotland nämnde drabbar det den flygande verksamhetsutvecklaren. De
anställda är till för att utveckla distrikten och stödja ideella. Utbildning är viktigt men om vi
jämför med IOGT-NTO så har UNF mer utbildning för sina anställda. De bör vara närvarande i
distrikten i bredare utsträckning. Hon yrkade bifall på motion nr 11.
Nina Hossaini, Skaraborg, frågade förbundsstyrelsen vad övergripande resurser egentligen
innebär. Det låter som att det förslaget ger mer makt och centralisering åt förbundet.
Budgeten ska vara en riktlinje. Hon yrkar avslag på förbundsstyrelsens förändringar.
Sara Nilsson, Norrbotten, blev irriterad då Dante Borén hade påstått att de ideella har synen på
verksamhetsutvecklarna som bara en resurs. Så är inte fallet utan det är för att de bryr sig om
sin verksamhetsutvecklare. De behövs på plats, restiden och utbildningarna i sig tar tid. I UNF
bryr sig alla om varandra och även de anställda. Hon talade för möjligheten att välja för de
anställda.
Mattias Petersson, Jönköping, förklarade att på stora arrangemang är det bra att ha med en
anställd, därför vill han att det ska vara obligatoriskt att ha dem i distriktet då. Han yrkade
bifall på motion 11 och förbundsstyrelsens att-sats om att stödja distrikten.
Victor Emmoth, Norrbotten, sade att bildning är väldigt viktigt för UNF och IOGT-NTO som
organisationer och även för verksamhetsutvecklarna. I en perfekt värld skulle ju de anställda få
den fortbildningen de har möjlighet till idag. Han påpekade att geografin spelar roll och jämför
med andra organisationer. UNF borde fundera på detta. Han yrkade också bifall på motion 11
samt motion 12.
Elin Björk Wäring, Skaraborg, yrkade bifall på motion nr 11. Fortbildningsdagar kommer ofta
när de anställda behövs som mest i distrikten vilket inte är bra.
Nicole Steegmans, förbundsstyrelsen, förklarade att av de här 27 dagarna består UNFakademin av 19 dagar. Detta är för eran skull, inte för att ta tid från distriktet. Hon uppmanade
ombuden att tänka på att läxdelen av utbildning är en del av verksamheten.
Jonathan Spånberger, Jönköping, ville vara extremt tydlig och säga att detta inte är en
sänkning utan beror på vad de anställda tycker. Vill de ha kvar så pass mycket dagar till
utbildning kan de få det, men de andra behöver inte tvingas! Slutligen uppmanade han
ombuden att lita på sanningen och kväva all gråt!
Jonas Karström, Jämtland, berättade att det Sara Nilsson sa var väldigt bra. Som medlem i NSF
vet han att de anställda där måste fortbilda sig inom scouting, nykterhet och även annat. Att
sänka antal dagar kommer att ge oss minst lika bra verksamhetsutvecklare. Restiden och tiden
som går till läxor skapar problem för verksamhetsutvecklarna.
Kajsa Ragnarsson, Uppsala, ville säga motsatsen och har pratat med ca 9
verksamhetsutvecklare och de säger att flera av dem skulle ha slutat utan utbildningen. Om
det inte är obligatoriskt kan det kännas dumt för den anställde att åka iväg till utbildningarna
om distrikten behöver det, vilket inte är bra.
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Malin Thorson, förbundsstyrelsen, tyckte att Kajsa gör en bra poäng. Det handlar inte om att
tvinga någon. Mycket av akademin handlar om utbyten och arbetsgivarna vill ta ansvar för det.
Övergripande resurs ska finnas för att täcka upp vid t.ex. sjukdom.
§ 224
BESLUT OM VERKSAMHETSUTVECKLARSYSTEM
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget till den ändrade skrivningen: ”betalande medlemmar –
verksamhetsutvecklare per betalande medlem relativt till antalet ungdomar i
distriktet”

att

alla distrikt ska ges stöd av verksamhetsutvecklare på plats i distriktet minst 20 dagar
om året.

att

förbundet erbjuder regelbundna avstämningar med distrikten

att

anta förslaget till nytt verksamhetsutvecklarsystem.
§ 225

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 11 OM TIDSREGLERAD FORTBILDNING FÖR
VERKSAMHETSUTVECKLARE
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

reglera antalet obligatoriska fortbildningsdagar till maximalt 10 dagar per år,

att

reglera ytterligare obligatorisk fortbildningstid, så som läxor, till maximalt
16 timmar per år, samt

att

göra ovanstående regleringar gällande från och med 1 januari 2016.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 226

BESLUT OM MOTION 11
Votering begärdes och genomfördes. Under votering på denna punkt, på att-sats 1, blev det lika
röstetal (41 bifall, 41 avslag) därför blir det en till röstning. Med rösterna 42 mot 42, alltså lika
röstetal igen, valde presidiet att genomföra lottning. Lotten gav utslaget ”avslag”.
Kongressen beslutade att
att

avslå reglera antalet obligatoriska fortbildningsdagar till maximalt 10 dagar per år,

att

reglera ytterligare obligatorisk fortbildningstid, så som läxor, till maximalt 16h per år,
samt

att

göra ovanstående reglering gällande från och med 1 januari 2016.
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att

göra följande medskick och låt i fortsättningen alla intresserade distriktsstyrelser
vara delaktiga i besluten om datum för utbildningsdagarna, så att dagarna inte läggs
exempelvis mitt i februari där de krockar med många FÅM.

att

en dialog förs mellan anställda, arbetsgivare, arbetsledare samt fack rörande
fortbildning i relation till övriga arbetsuppgifter.

Tilda Langland, Hedvig Strömbom, Johan Stranke, Dante Borén, Elli Engström, Josefine
Sörlin, Sebastian Udenius, Jens Jörgensen Moberg, John Ferner, Ellinor Åstrand, Adam Kry,
Gustav Bylund, Simon Schönbeck, Linus Henriksson och Lovisa Bengtsson reserverade sig
mot beslutet att bifalla förslaget om att reglera ytterligare obligatorisk fortbildningstid, så som
läxor, till maximalt 16 timmar per år.
Jonas Karström och Ellenore Öhgren lämnade en reservation med motiveringen: ”Dessa
ombud reserverar sig för beslutet om avslag till att reglera max fortbildningsdagar till 10 dagar
för VUs.”
Sara Nilsson, Victor Emmoth och Hampus Nordberg lämnade en reservation med lydelsen: ”
Då detta är osolidariskt och missgynnas distrikt längre från kursorten.”
§ 227
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 12 OM BEHÖRIGHET I MEDLEMSREGISTRET
Motionären föreslog kongressen besluta
att

ge UNF:s verksamhetsutvecklare behörighet att registrera och redigera i
medlemsregistret.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
§ 228

BESLUT OM MOTION NR 12 OM BEHÖRIGHET I MEDLEMSREGISTRET
Kongressen beslutade
att

ge UNF:s Verksamhetsutvecklare behörighet att registrera och redigera i
medlemsregistret för sitt eller sina distrikt.

Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, hade en önskan om att fastslå budgeten. Han redogjorde för
det färdiga förslaget.
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, föreslog att rösta igenom budgeten, sen snabb fika och
därefter fortsätt förhandlingarna.
§ 229
BESLUT OM BUDGET
Kongressen beslutade
att

anta budgeten med tidigare tillagda ändringsförslag.
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§ 230
AJOURNERING
Kongressen ajournerade sig för fika och gruppdiskussioner klockan 1o.11.
§ 231
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 10:32 efter fika.
§ 232
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 5 OM
BILDNINGSSYSTEM
Robert Damberg, presidiet, berättade om förslaget och vilka yrkanden som låg.
§ 233
UTDELNING AV HEDERSKNYFFELN
Malin Thorson, förbundsstyrelsen, redogjorde för kriterierna för utmärkelsen
”Hedersknyffeln” och sade att det är extra roligt att få dela ut den här i Lund. ”Hedersknyffeln”
tilldeles Peter Tuvegård, Skåne, för att han, både i sin roll som förtroendevald och i sin roll som
anställd, varit ett starkt stöd för UNF i Skåne och i Lund. Med sin förmåga att se på frågor med
UNF-ögon har han under lång tid lyckats balansera de olika organisationernas intresse på ett
ypperligt sätt. Kort och gott, en genuin rörelsesjäl som gör sitt yttersta för att balansera mellan
allas intressen.
§ 234
FORTSÄTTNING AV DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
NUMMER 5 OM BILDNINGSSYSTEM
Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, förstod att alla var peppade på att prata folkbildning.
Hampus Blom, Jönköping, sade att de innan fikat lagt förslag på att ändra skrivningen kring
föreningsstyrelsesamlingar i bildningssystemet till ”Föreningsstyrelsesamlingar har som syfte
att samla distriktets föreningsstyrelser. En viktig del av konceptet är att styrelserna träffas och
delar med sig av sina idéer, sin verksamhet, sina planer och mål. Det finns även en del i
föreningsstyrelsesamlingarna att föreningsstyrelserna ska få bildning i deras styrelsearbete
och styrelseposter. En annan del är att föreningsstyrelserna ska få en känsla av det stora och
spännande med att vara medlem i UNF. Samlingarnas avslut är också en stor del i hela
konceptet då det lämnas utrymme att planera den kommande verksamheten i föreningen.”
Leo Rudberg, Stockholm, lyfte sitt motförslag till förbundsstyrelsens skrivning ”Förbundet
genomför årligen minst en kamratstödsresa.” Han vill istället att det ska stå ”Förbundet
genomför årligen minst två kamratstödsresor.” Han menade att detta gäller oavsett
budgeteringen som fastställdes igår. Han poängterade att det går att hitta externa pengar för
att göra detta. Finansieringsfrågan går att lösa på olika sätt, vilket det gjorts också tidigare år.
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Linda Tjälldén, förbundsstyrelsen, tyckte det är olyckligt att lägga större förslag så nära inpå
beslut. Hon hoppades att föreningar och distrikt ska genomföra kamratstödsverksamhet
utöver den verksamhet som förbundet gör.
Victor Emmoth, Norrbotten, ville säga att kamratstödsresorna verkar vara viktiga för många.
Marcus Artursson, Jönköping, påpekade att föreningsstyrelsesamlingen är en samling, inte en
utbildning.
Leo Rudberg, Stockholm, svarade Linda att givetvis är lokala arrangemang bra men vill betona
att det inte står något om det i bildningssystemet. Han tyckte inte hans förslag stod emot
detta.
Mats Heden, Stockholm, ansåg inte att kongressen ska detaljreglera vad distrikten ska göra.
Leo Rudberg, Stockholm, sade att det inte handlar om att detaljreglera distrikten, men han
ville att ambitionen skulle vara två resor per år om finansieringen kan säkras.
Victor Emmoth, Norrbotten, sade att om det ligger två kamratsstödsresor i bildningssystemet
så är det två resor som ska arrangeras. Det kan inte finnas verksamhet i bildningssystemet utan
säker finansiering.
§ 235
STRECK I DEBATTEN
Frågan om streck i debatten lyftes. Kongressen beslutade att sätta streck i debatten.
§ 236
FORTSÄTTNING AV DISKUSSION FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
NUMMER 5 OM BILDNINGSSYSTEM
Sara Nilsson, Norrbotten, såg hellre en stabilt finansierad kamratstödsresa och därefter kan
distrikten genomföra det de eventuellt kan och vill. Det är bättre än att klämma in två halvdana
resor. Särskilt eftersom det är viktigt att det blir bra resor.
Leo Rudberg, Stockholm, motsade detta med att inget hittills har blivit halvdant trots att det
inte är full täckning i budgeten för det som hittills genomfört. Han ville betona att han ville ha
en ambition att göra två kurser om det går att hitta finansiering. Det är egentligen att skriva in
det system som är i dag.
Hampus Blom, Jönköping, sade att han inte tyckte att deras skrivning var styrande. Den var
mindre styrande än det förbundsstyrelseförslag som Linda Tjälldén redogjort för. Med
förbundsstyrelsens förslag dödar man hela folkbildningstanken som var idén med
föreningsstyrelsesamlingar från början.
§ 237
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 90 stycken.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Lund 23 - 28 juni 2015

105

§ 238
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 OM BILDNINGSSYSTEM
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta förslaget till nytt Bildningssystem.

Kongressen beslutade
att

anta förslaget om att ändra texten under rubriken Höjdaren till ”UNF:s högsta
utbildning inom socialt, förebygg, drogpolitik och globalt är Höjdaren.
Utbildningarna anordnas av förbundet. Varje utbildning genomförs med minst tre
steg under en termin. För att få gå utbildningen ska personen ha genomgått
Specialisten inom samma område eller ha motsvarande kunskaper. Utbildningen ska
både relatera till och bjuda in forskarvärlden samt göra nedslag i praktiken och se
verksamhet i verkligheten. Långsiktigt efterarbete ska alltid tydligt innefattas
utbildningarna. Syftet är att utveckla och bilda medlemmar som kan axla ledande
roller inom UNF eller på andra sätt bidra till organisationens utveckling.

att

anta förslaget om att ändra texten under föreningsstyrelsesamling till
”Föreningsstyrelsesamlingar har som syfte att samla distriktets föreningsstyrelser.
En viktig del av konceptet är att styrelserna träffas och delar med sig av sina idéer, sin
verksamhet, sina planer och mål. Det finns även en del i föreningsstyrelsesamlingarna
att föreningsstyrelserna ska få bildning i deras styrelsearbete och styrelseposter. En
annan del är att föreningsstyrelserna ska få en känsla av det stora och spännande med
att vara medlem i UNF. Samlingarnas avslut är också en stor del i hela konceptet då
det lämnas utrymme att planera den kommande verksamheten i föreningen. ”

att

avslå förslaget att ändra ” Förbundet genomför årligen minst en kamratstödsresa.”
till ”Förbundet genomför årligen minst två kamratstödsresor.”
§ 239

DISKUSSION OM MOTION NR 5 OM UTBILDNING I JÄMSTÄLLHDETSFRÅGOR
Nina Hossaini, Skaraborg, föreslog att den första att-satsen skulle lyda” att det ska finnas ett
jämlikhetspass i alla UNF:aren-utbildningar” och att om ovanstående att-sats går igenom i
konsekvens också besluta att ”revidera UNF:aren-materialet utefter det”
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, ville apropå det Nina Hossaini just poängterade, att allt
UNF gör ska genomsyras av våra grundsatser. Att lyfta ut en aspekt och detaljreglera det reser
frågan om när man ska sluta med detaljreglering. I allmänhet låter vi grundsatserna vara
vägledande.
Nina Hossaini, Skaraborg, svarade att det är rimligare att utbildas i jämlikhet än jämställdhet,
så att vi kan säkra att UNF:s arbete faktiskt går framåt.
Robert Spjern, Jönköping, tyckte att första att-satsen kan bli omöjlig i alla utbildningar men
skulle vilja ändra till jämlikhetstänk som genomsyrar allt och undrar om det kan vara
intressant?
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§ 240
BESLUT OM MOTION NR 5 OM UTBILDNING I JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR
Motionärerna föreslog kongressen att besluta
att

det ska finnas ett jämställdhetspass i alla bildningssystemets utbildningar,
och

att

det skall finnas ett pass om jämställdhet, härskartekniker och
främjartekniker på kongressens ombudsskola.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå första att-satsen, samt

att

bifalla andra att-satsen.

Kongressen beslutade
att

det skall finnas ett pass om jämställdhet, härskartekniker och främjartekniker på
kongressens ombudsskola.

att

det ska finnas ett jämlikhetspass i alla UNF:aren-utbildningar

att

revidera UNF:aren-materialet utefter det
§ 241

FÖRBUNDSSTYRELSENS UTREDNING OM GLOBAL
FOLKHÖGSKOLEUTBILDNING
Ulrika Jansson, mötesordförande, konstaterade att det går att gå direkt på beslut.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

notera utredningen, samt

att

UNF i nuläget inte går vidare med satsning på en global folkhögskoleutbildning.

Kongressen beslutade
att

notera utredningen

att

UNF i nuläget inte går vidare med satsning på en global folkhögskoleutbildning.
§ 242

ENERGIZER
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, ledde ombudsförsamlingen genom huvud, axlar, knä och
tå.
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§ 243
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM UTREDNING OM
HÅLLBAR MEDLEMSÖKNING
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, ville berätta att tanken är att de ser ett behov av ett
bredare grepp kring medlemsökningen som är större än att bara överlåta arbetet åt utskottet.
Nina Hossaini, Skaraborg, yrkade på en ändring i att-sats tre i förbundsstyrelsens förslag. Och
ville ha lydelsen ”utredningen under mandatperioden producerar delrapporter och förslag
som kommer medlemmarna till dels varje kvartal men utöver det ska en slutrapport med
förslag lämnas till kongressen 2017”. Den lade hon tillsammans med Jane Segerblom,
Jönköping och Wilma Widlund, Jönköping.
Emma Hallin Raneborg, Örebro, yrkade bifall på Nina Hossainis yrkande.
Leo Rudberg, Stockholm, undrade om det inte blir lite många delrapporter utifrån den plan
som finns just nu
Nina Hossaini, Skaraborg, svarade att utredningen ska hålla på 2016-17 så särskilt många
rapporter blir det inte.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, tyckte det var onödigt att detaljreglera delrapporternas
antal, kan lämna det till utredningen.
§ 244
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM UTREDNING OM
HÅLLBAR MEDLEMSÖKNING
Kongressen beslutade
att

under mandatperioden 2016-2017 genomföra en medlemsökningsutredning
som ska se över hur UNF arbetar för att öka i medlemsantal,

att

utredningen ska täcka områdena värvning, välkomnande/uppföljning,
bekräftelse av medlemskap och betalningsfrekvens samt eventuella andra
områden som bedöms som relevanta under utredningens gång, med fokus
på en struktur för ett långsiktigt och sammanhållet medlemsökningsarbete,

att

utredningen under mandatperioden kan producera delrapporter och förslag
men utöver det ska en slutrapport med eventuella förslag lämnas till
kongressen 2017, samt

att

förbundsstyrelsen ansvarar för utredningen som ska genomföras brett
tillsammans med medlemmar, föreningar och distrikt inom UNF.
§ 245

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 8 OM STRATEGI
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt förbundsstyrelsen att lägga ett förslag till strategi för UNF till
kongressen 2017.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

uppdragsge förbundsstyrelsen att under mandatperioden verka för att
kopplingarna mellan distriktens och förbundets arbetsplaner stärks.
§ 246

DISKUSSION OM MOTION NR 8 OM STRATEGI
Ellen Hjort, Västerbotten, ville lyfta att-satsen ”strategin ska gälla 2017-2023”.
Isabelle Benfalk, Uppsala, var motionär och tyckte att UNF saknar en diskussion om
långsiktighet. Hon var inte helt övertygad om att en strategi är rätt eller att arbetsplan ska
innehålla strategi. Isabelle skulle vilja ha ett förslag som ej är låst till ett dokument och föreslår
därför ”att uppdragsge åt förbundsstyrelsen att utreda olika alternativ för UNF att nå
gemensam strategisk långsiktighet” samt ”att presentera resultatet av utredningen till
kongressen 2017 och utifrån resultatet presentera eventuella förslag på strategisk
långsiktighet.”
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen men representerar sig själv, hade kavlat upp ärmarna
inför den fråga han tycker är kongressens viktigaste. Ingen fråga kan vara viktigare än att
fundera på varför vi finns till och hur vi ska nå dit. Förbundsstyrelsen är orolig för att vi ska
sätta mål på en central nivå som sedan antas och som alla måste följa och att vi skulle vi bli av
med det rörelsegemensamma och folkbildningen. Att driva en organisation utan strategi är
som att kissa i byxorna på vintern. Det känns bra först men efter ett tag gör det inte det längre.
Vi måste veta vart vi ska ta vägen. Vi behöver redan nu ha en idé om vad som ska stå i nästa
arbetsplan. Han ville se att det jobbas fram en strategi och att den bestäms på kongressen.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, tyckte att Isabelle Benfalks förslag är bra och
förbundsstyrelsen ställer sig bakom dessa. Han använde sedan Andreas Janssons liknelse och
vände på den. Att anta en strategi är som att kissa i byxan. Man tror att ”nu blir det jättebra”
och alla där och då tycker att det är bra idé, men det tycker inte alla andra. Det är inte så man
skapar ägandeskap. Engagemang föds när varje enskild får ta besluten om vad som ska göras.
En strategi på så lång tid är att ta makten från de framtida medlemmarna.
Victor Melinder, Västernorrland, citerade Vidar Aronsson, tidigare förbundsordförande, som
brukar citera Churchill: ”Culture eats strategy for breakfast”.
Victor Emmoth, Norrbotten, ville inte lyfta att-satsen med årtalen eftersom vi inte kan besluta
då det är nästa kongress beslutar om en eventuell strategi i så fall.
Sara Nilsson, Norrbotten, snörvlade och bad om ursäkt för sin pollenallergi och talade sedan
för Isabelle Benfalks förslag. I Norrbotten hade de ”2020” som är en strävan snarare än något
som måste följas. Den kan ändras när som helst, men en vision finns.
Joel Hijstee, Västmanland, sade att han sitter i gruppen som tar fram Actives strategi. I och
med det arbetet ser han för- och nackdelar med strategiarbete. Han var positiv till ett
inspirerande dokument som funkar som ledstjärna.
Lovisa Bengtsson, Skåne, var av åsikten att vi behöver samla oss. Därför behövs en strategisk
inriktning på något sätt. Lite mer konkret än visionen men flummigare än arbetsplan.
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Ellen Hjort, Västerbotten, menade att om man ska ta fram en strategi borde man veta för hur
länge den ska vara så man vet vad man jobbar för.
Isabelle Benfalk, Uppsala, talade för förbundsstyrelsens förslag om att kopplingen mellan
olika arbetsplaner behöver stärkas.
§ 247
STRECK I DEBATTEN
Frågan om streck i debatten lyftes.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 248

FORTSÄTTNING AV DISKUSSION OM MOTION NR 8 OM STRATEGI
Johan Stranke, Kalmar, sade att han stöttade förbundsstyrelsens förslag eftersom han alltid
gillat att det är medlemmarna som är i styrelserna som bestämmer. Därför var det ett problem
att sätta en plan som sträcker sig över mer än en kongress som fråntar bestämmanderätten
från de som blir medlemmar efter att strategin sattes.
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen och reservant där, tyckte att det var viktigt med en långsiktig
plan med tydlig prioritering. Ett eller två år i taget blir väldigt spretigt och är det verkligen
effektivast?
Arvid Leimar, Uppsala, sade att han som motionär tyckte att vi som organisation är större än
bara våra medlemmar. Den är en egen enhet. För att få en kontinuitet behöver vi ha ett
strategiskt dokument av något slag. Han yrkade bifall till Isabelle Benfalks förslag.
Mats Heden, Stockholm, sade åt oss att ta farväl av både hjärta och själ. Efter tio år på
kongresser känner han knappt igen någon från sin första kongress. Att anta ett
strategidokument är en god tanke men han instämmer i Isabelle Benfalks argumentation om
en ordentlig utredning.
Andreas Jansson, förbundsstyrelsen men representerade sig själv, ville inte ta äganderätt från
andra människor eller att kommande UNF:are inte ska få bestämma. Men en gemensam
riktning behövs för att förändra världen. Vi skapar inte en nykter, solidarisk, demokratisk värld
två år i taget.
Lovisa Bengtsson, Skåne, gjorde sitt kanske sista inlägg på en UNF-kongress någonsin, och
säger att ett utkast kanske inte behöver vara klart till 2017, och yrkade därför bifall till Isabelle
Benfalks förslag. Hon ville bara skapa gemensam riktning, inte styra andra.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, tyckte att man gör det för enkelt för sig om man tror att bara
vi antar en strategi nu så strävar vi mot samma håll om några år. Om ni suttit på ert
distriktsårsmöte och fått veta att ni inte kan fatta beslut för att det finns ett dokument som
antogs för en himla massa år sedan, hur hade det känts? Han trodde inte detta är vägen till ett
effektivt arbetssätt, utan snarare att det dödar engagemang.
Joel Hijstee, Västmanland, tyckte det var en intressant diskussion och ville säga att det vore
konstigt att Active kan ta fram ett strategidokument men inte UNF.
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Isabelle Benfalk, Uppsala, förtydligade att hon yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag samt
de två som hon själv lade.
§ 249
BESLUT OM MOTION NR 8 OM STRATEGI
Kongressen beslutade
att

avslå motionen,

att

uppdragsge åt förbundsstyrelsen att under mandatperioden verka för att
kopplingarna mellan distriktens och förbundets arbetsplaner stärks,

att

uppdragsge åt förbundsstyrelsen att utreda olika alternativ för UNF att nå gemensam
strategisk långsiktighet, samt

att

presentera resultatet av utredningen till kongressen 2017 och utifrån resultatet
presentera eventuella förslag på strategisk långsiktighet.
§ 250

INFORMATION
Robert Damberg, presidiet, gav information om avslutningsfesten. Den sker inne i AF-borgen
med start 19.00. Insläpp är en kvart innan. 19.30 talar förbundsordföringar, och klockan 20.00
startar underhållningen. Klockan 21. 00 rullar styrdansen och discot igång.
§ 251
AJOURNERING
Mötet ajournerades för lunch klockan 12.08.
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TIONDE SESSIONEN
Ordf.: Anders Ringnér
Johanna Storbjörk
Sekr.: Anna Frej
Viktor Mauritz

Lördag den 27 juni

§ 252
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 12.54.
§ 253
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 77 stycken.
§ 254

DISKUSSION OM ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mark Tägtström, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja 11 ledamöter till förbundsstyrelsen.

Kongressen beslutade
att

fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till 11.
§ 255

VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Karin Melbin, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja Eric Tegnander till förbundsordförande.

Eric Tegnander, förbundsordförande, skulle till att börja med vilja tacka valberedningen för
förtroendet, men också passa på att säga några korta ord. Han har funderat länge och väl på vad
som gör honom kvalificerad till uppdraget och varför han förtjänar förtroendet. Han kommer
inte att försöka sälja in sig själv som den perfekta ordföranden. Eric har suttit i FS i fyra år,
vilket gett honom många lärdomar och stor personlig utveckling. Han har fått ganska bra koll
på hur förbundsstyrelsen funkar och hur det funkar att leda den. Målsättningen för nästa
period är att jobba mer drogpolitiskt, vilket känns som att komma hem. De senaste åren har
han jobbat med globala utskottet och förebyggsutskottet, men på distriktsnivå låg hans fokus
på drogpolitik. Det handlade om ölköpskontroller, att sätta dit Moderata Ungdomsförbundet
för alkoholförsäljning och mycket annat. Det är viktigt med lokalt arbete med drogpolitik, det
är där vi kan påverka allra mest eftersom vi är en bred folkrörelse med stor geografisk
spridning. Gällande sin kommande roll som ensam förbundsordförande tänker Eric att han
inte kommer att vara det. Det kommer att finnas en fantastisk förbundsstyrelse till hjälp och
förhoppningsvis två eminenta vice ordförande. Han kommer inte att vara insatt i alla
detaljfrågor utan ha ett mer övergripande fokus på en sammanhållen helhet. Att arbeta med att
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få hela förbundet att dra åt samma håll. Han vill inte lova guld och gröna skogar, men vill ändå
lova att arbeta väldigt, väldigt hårt på att vi ska bli bättre. Vi i UNF och vi i nykterhetsrörelsen
ska vara ledande. Ledande gällande ungdomars engagemang, gällande att organisera våra
medlemmar, gällande drogpolitiken. Han lovar att göra sitt yttersta för att vi ska komma dit.
Johannes Gustafsson, Västmanland, har inte träffat Eric många gånger, men utifrån det lilla
han träffat honom så kan han säga att Eric har den kärna som krävs av UNF:s ordförande och
för att vi ska kunna gå framåt som förbund.
Kongressen beslutade
att

välja Eric Tegnander till förbundsordförande.

Eric Tegnander, nyåtervald förbundsordförande, försökte att inte bli för rörd men tackade så
hjärtligt.
§ 256
VAL AV VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Oskar Jalkevik, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja Isabelle Benfalk och Max Johansson till vice förbundsordförande.

Isabelle Benfalk och Max Johansson ansåg sig föredragna.
Kongressen beslutade
att

välja Isabelle Benfalk och Max Johansson till vice förbundsordförande.

Isabelle Benfalk, nyvald vice förbundsordförande, tyckte att det känns skitkul men ville inte
säga det. Hon pratade mycket om kiss när förslaget presenterades under kongressmässan.
Stresskissnödigheten då är inget mot vad hon känner nu. Hon valde att inte säga alla fina ord
hon tänkte på och vill istället bevisa vad hon går för under de här två åren.
Max Johansson, nyvald vice förbundsordförande, ville också tacka för förtroendet. Det känns
fantastiskt kul att bli vald till vice ordförande. Han är vald på premissen att vara ute i landet
och stötta distrikten vilket han ser fram emot att göra. Han ser även fram emot att läsa
reservationerna mot beslutet att välja honom.
§ 257
VAL AV FÖRBUNDSSEKRETERARE
Mark Tägtström, valberedningen, meddelade att de föreslår kongressen
att

välja Olle Gynther-Zillén till förbundssekreterare.

Mats Heden, Stockholm, ville säga att föreningen UNF Opposition starkt yrkar bifall på valet
av Olle, det är tredje kongressen de stödjer hans kandidatur.
Olle Gynther-Zillén, Stockholm, kommer inte hem ikväll om han känner sig själv. Han ville
inleda med att under hans år i kårstyrelsen så har de inlett ett samarbete med IQ för att
förbättra alkoholkulturen. Att välja honom är ett ja till ett strategiskt UNF, till ett långsiktigt
UNF, till ett UNF där alla får växa, till en arbetsmyra, till en ny förbundssekreterare, till det
som alltid har varit en dröm för honom.
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Kongressen beslutade
att

välja Olle Gynther-Zillén till förbundssekreterare.
§ 258

VAL AV FÖRBUNDSKASSÖR
Karin Melbin, valberedningen, berättade med gråten i halsen att de föreslår kongressen
att

välja Malin Andersson till förbundskassör.

Malin Andersson, Stockholm, hade inte förberett ett tal som Olle men ville berätta kort om sig
själv. Hon har suttit som distriktsordförande i Stockholm och tidigare som distriktskassör i
samma distrikt. Hon har även suttit i sociala utskottet. De frågor hon arbetat för är hållbart och
utvecklande engagemang samt tydligare samarbete mellan förbund och distrikt. Hon tackade
avslutningsvis valberedningen för förtroendet.
Kongressen beslutade
att

välja Malin Andersson till förbundskassör.
§ 259

VAL AV BILDNINGSLEDARE
Oskar Jalkevik, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja Lucas Nilsson till bildningsledare.

Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, hade inte förberett något tal men ville i alla fall säga att när
han började engagera sig i ideella organisationer tänkte han att det inte var så viktigt att välja
en bildningsledare. Nu tänker han att vilket fantastiskt viktigt uppdrag, gud vad stort att få det
här! Att få arbeta med hur vi utvecklas som människor i vårt engagemang, i möten med
varandra, när vi förändrar världen. Att få det förtroendet gör honom glad och ödmjuk. Han vill
be Linda Tjälldén komma ner. Hon har varit utbildningsledare innan och varit en arbetshäst på
ett sätt som alla kanske inte förstår. Hon suddar ut gränserna mellan mänskligt och
övermänskligt, en stor applåd för Linda!
Det applåderades stort för Linda.
Kongressen beslutade
att

välja Lucas Nilsson till bildningsledare.
§ 260

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMÖTER
Mark Tägtström, valberedningen, konstaterade att de hade fem namn kvar att föreslå.
Valberedningen föreslog kongressen
att

välja Anneli Bylund, Arvid Leimar, Hanna Hammarström, Maria Emilsson
och Tove Achrénius till förbundsstyrelseledamöter.

Leo Rudberg, Stockholm, gick med i UNF för ett år sedan tack vare Thomas Ahlström. Han
förstod aldrig riktigt vad UNF innebar förrän han var på kurs med Tove Achrénius som ledare
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och såg hennes fantastiska kvaliteter. Hon kämpar på allvar för en demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. Länge leve UNF, länge leve förbundsstyrelsen med Tove som ledamot.
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, har lärt sig så mycket under dessa två år i
förbundsstyrelsen. Det har varit två fantastiska år. Hon vill spendera sin sista tid som UNF:are
med att göra organisationen ännu bättre.
Arvid Leimar, Uppsala, tyckte att det skulle kännas bättre om han och ombuden lär känna
varandra, att de inte säger ja utan att känna honom. Han har varit engagerad i Göteborg och
Uppsala, medlem i sex år och aktiv i fyra på distrikts- och föreningsnivå. Han har aldrig slutat
tänka och fundera på UNF eftersom organisationer är bland det roligaste som finns. Arvid vill
verka för ett hållbart UNF på såväl organisatoriskt som praktiskt plan och verka för att
medlemmar mår bra. Han vill också arbeta för ett kommunikativt UNF där vi kan prata med
varandra.
Maria Emilsson, åhörare, är huvudansvarig på lägret och kommer därför med andan i halsen
och är lite hes. Hon har hängt med lägret hela veckan och fått ta del av all den energin och
peppen och all hjärtlig stämning. Det har visst varit tufft på förhandlingarna ibland, men tänk
då på lägret och hur kul vi har där. Tänk på den hjärtliga stämningen som finns i förbundet.
Maria är 21 år, kommer från Dalarna och hoppas på att få spendera minst två år i
förbundsstyrelsen tillsammans med andra kompetenta människor.
Tove Achrénius, Älvsborg, hade låtit andra människor tala hittills på kongressen. Hon ville
tacka för Leos fina plädering som gjorde henne glad och överraskad. Värmen är det hon tycker
om med UNF, att vi vågar visa känslor, att vi är de vi är och att det är okej. Hon är sjukt taggad
på att sitta två år och genomföra det vi bestämt här. Tove har taggat sedan december då hon
fick förfrågan och ska tagga minst två år till.
Per Emilsson, Dalarna, ville väldigt starkt yrka bifall till valberedningens förslag i sin helhet.
Medan vi ändå är känslosamma ville han bara säga att Maria Emilsson är hans syster och hela
anledningen till att han är med i UNF och att han är den han är idag. Han uppskattar allt hon
gör för honom och älskar henne.
§ 261
TÅRTORKNING
Kongressen torkade snabbt tårarna efter Pers känslosamma och rörande inlägg i diskussionen.
§ 262
VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMÖTER
Hanna Hammarström, Gävleborg, såg fram emot de kommande åren om kongressen väljer
henne.
Markus Borg, Göteborg och Bohuslän, ville säga grattis till nya förbundsstyrelsen och yrkade
på ett rungande bifall. Han ville särskilt rikta sig till Tove och Maria. Redan första gången han
mötte dem tänkte han ”gud vilka käcka personer”, med dem som ledamöter kommer det här
förbundet bli otroligt bra.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, klarade knappt av att prata av rörelse. Han ville tacka alla som
varit här och gjort kongressen till en så fantastisk upplevelse, samt passa på att yrka bifall till
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hela förslaget på förbundsstyrelseledamöter. Han hade bara sett positiva saker av dem och
trodde att vi kan göra bra förändring i världen tillsammans.
Tilda Langland, Gotland, ville säga till Arvid att hon inte känt honom jättelänge men att
hennes magkänsla är att hon verkligen vill ha honom i förbundsstyrelsen.
Kongressen beslutade
att

välja Anneli Bylund, Arvid Leimar, Hanna Hammarström, Maria Emilsson och Tove
Achrénius till förbundsstyrelseledamöter.
§ 263

VAL AV LEDAMÖTER TILL RIKSSTYRELSEN
Karin Melbin, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja Eric Tegnander och Malin Andersson till ledamöter till riksstyrelsen.

Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, ville nominera sig själv. Han tror han har mycket att bidra
med. Han sitter i globala utskottet och riksstyrelsen jobbar med internationella frågor. Han
har också jobbat på plats i Namibia. Nu när vi beslutat att växla upp vårt internationella
engagemang är det viktigt att riksstyrelserepresentanterna har global förankring. Det andra
uppdraget riksstyrelsen har är att leda det långsiktiga strategiska arbetet för hela rörelsen.
Lucas har jobbat och varit engagerad i ett halvdussin andra organisationer vilket ger honom
bredd och förståelse. Han jobbar som generalsekreterare för annan ungdomsorganisation till
exempel. Han får ofta feedback i stil med ”du höjer nivån” eller ”du för fram strategiska
perspektiv”. Han vill använda de egenskaperna genom det här uppdraget.
Linn Heiel Ekeborg, avgående förbundsstyrelsen, ville förorda Lucas eftersom han har
visionerna. Det borde vara någon med globalt intresse i riksstyrelsen hellre än att göra valet
enbart utifrån tradition.
Malin Thorson, avgående förbundsordförande, tyckte att det var fint att Lucas för en gångs
skull talade väl om sig själv, han brukar vara alltför ödmjuk. Han har nog mycket att bidra med.
Det är viktigt att ha med en förbundsordförande i riksstyrelsen för att arbetet ska vara djupt
förankrat mellan riksstyrelsen och förbundsstyrelsen, samt för att vi ska få så ut så mycket som
möjligt ur riksstyrelsens arbete. Hon trodde dock att alla tre skulle göra ett utmärkt jobb.
Kajsa Ragnarsson, Uppsala, tyckte att det vore synd att välja två män och ville hellre se en
jämnare könsfördelning.
Karin Melbin, valberedningen, berättade att det har funnits en tradition att ha
förbundsordförande och förbundskassör i riksstyrelsen. Valberedningen har haft diskussioner
med Lucas och tror egentligen att det är tre väldigt kompetenta personer, men de tror i
slutändan att det är bra att ha med dessa poster, framförallt som Malin Thorson sade att en
förbundsordförande är med.
Sara Nilsson, Norrbotten, tyckte att det självklart är viktigt med jämn könsfördelning men
kompetensen ska definitivt gå före. Det handlar inte om Malin, hon är absolut inte mindre
kompetent, detta inlägg gäller bara principen om att kompetens ska gå före.
Mats Heden, Stockholm, trodde verkligen att alla tre skulle passa. Som Sara sa är det viktigt att
vi har en kompetensspridning och att vi väljer efter kompetens hellre än kön. Han ville att vi
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tar i beaktande att oavsett om vi väljer Malin eller Lucas så bör det vara utifrån vad vi tycker
snarare än utifrån deras kön. Han håller med om att det behövs en förbundsordförande i
riksstyrelsen.
§ 264
STRECK I DEBATTEN
Fråga om streck i debatten. Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 265

VAL AV LEDAMÖTER TILL RIKSSTYRELSEN
Alice Häggqvist, Stockholm, tyckte att det finns ett stort värde i att välja utefter kompetens.
Malin är en av de mest kompetenta personer Alice har jobbat med. Hon ska inte väljas på grund
av att hon är kvinna utan på grund av att hon är ett väldigt bra val.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, ville förtydliga att han ställer upp till val mot båda två. Han
vill undanbe spekulation i att han skulle föredra någon av dem, båda är väldigt kompetenta.
Lucas valde att tillkännage sin kandidatur till valberedningen tidigt under deras arbete. Deras
arbete har skett utan kontakt med honom och som han uppfattar har beslutet bara fattats
utifrån att Eric och Malin är ordförande och kassör.
Kongressen beslutade
att

välja Lucas Nilsson och Eric Tegnander till ledamöter i riksstyrelsen.
§ 266

VAL AV GRANSKNINGSUTSKOTT
Mark Tägtström, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja Filip Nyman till sammankallande

att

välja Robert Höök, Leontine Olsbjörk, Nina Hossaini och Victor Emmoth till
ledamöter, samt

att

välja Jonathan Spånberger, Johanna Helldén, Nicole Steegmans, Ellen Hjort
och Fredrik Helders till ersättare i fallande ordning.

Kongressen beslutade
att

välja Filip Nyman till sammankallande

att

välja Robert Höök, Leontine Olsbjörk, Nina Hossaini och Victor Emmoth till
ledamöter, samt

att

välja Jonathan Spånberger, Johanna Helldén, Nicole Steegmans, Ellen Hjort och
Fredrik Helders till ersättare i fallande ordning.
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§ 267
VAL AV OMBUD OCH ERSÄTTARE TILL ACTIVES KONGRESS
Mark Tägtström, valberedningen, berättade att det i dagsläget är oklart hur många ombud vi
får skicka till Actives kongress, så några av de föreslagna kommer bli ersättare beroende på hur
det blir med det. Valberedningen föreslog kongressen
att

i fallande ordning välja Lovisa Bengtsson, Joel Hijstee, Anneli Bylund, Eli
Martinez Ramos, Denise Fowler, John Ferner, Pää Yli, Oskar Liljesand, Elon
Larsson samt Sigrid Steisland till ombud eller ersättare till Actives kongress.

Kongressen beslutade
att

i fallande ordning välja Lovisa Bengtsson, Joel Hijstee, Anneli Bylund, Eli Martinez
Ramos, Denise Fowler, John Ferner, Pää Yli, Oskar Liljesand, Elon Larsson samt
Sigrid Steisland till ombud eller ersättare till Actives kongress.
§ 268

VAL AV REVISORER OCH REVISORSERSÄTTARE
Mark Tägtström, valberedningen, berättade att de föreslår kongressen
att

välja Lars Halvarsson och Kamilla Andersson till revisorer, samt

att

välja Hanna Rönnmark och Robert Damberg till ersättare.

Kongressen beslutade
att

välja Lars Halvarsson och Kamilla Andersson till revisorer, samt

att

välja Hanna Rönnmark och Robert Damberg till ersättare.
§ 269

VAL AV VALBEREDNING MED FEM LEDAMÖTER VARAV EN
SAMMANKALLANDE OCH FEM ERSÄTTARE
Alva Blomkvist, valberedningskommittén, redogjorde för att de föreslår kongressen
att

välja Linus Henriksson till sammankallande

att

välja Linda Tjälldén, Elin Wäring, Francesco Wagner och Dante Borén till
ledamöter, samt

att

välja Linus Janzon, Amanda Nordenberg, David Hellborgsson, Ellenore
Öhgren och Mark Tägtström till ersättare i fallande ordning.

Kongressen beslutade
att

välja Linus Henriksson till sammankallande

att

välja Linda Tjälldén, Elin Wäring, Francesco Wagner och Dante Borén till ledamöter,
samt

att

välja Linus Janzon, Amanda Nordenberg, David Hellborgsson, Ellenore Öhgren och
Mark Tägtström till ersättare i fallande ordning.
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§ 270
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 9 OM PERSONLIGA VÄRVARPREMIER
Johanna Storbjörk, presidiet, föredrog de förslag som låg över strecket:
Motionären David Söderströms förslag
att

föreningspremiesystemet kvarstår.

Västerbottensdistriktets förslag
att

personliga värvarpremier ska kunna användas för att betala deltagaravgift på
aktiviteter.

Amanda Dafors, Västerbotten, lyfte motionens första att-sats.
Mats Heden, Stockholm, menade att systemet är utan förankring i lokalföreningarna,
exempelvis får hans förening en massa Oranginospel som de inte vill ha, och bidrar till en
ohälsosam värvningskultur. Vi behöver hållbar värvning.
Lovisa Edström lyfte med anledning av Mats berättelse Skånes förslag:
att

avskaffa föreningsvärvarpremier.

Daniel Bergdahl, Västerbotten, berättade att deras förslag beror på att de anser att det gamla
förslaget kanske inte var så jättebra. Men om vi använder personliga premier för andra
aktiviteter blir det lättare att åka på fler aktiviteter vilket leder till mer engagemang.
Eric Tegnander, förbundsordförande, ville komma bort från det här med enskilda individer.
Värvning är ett lagarbete. Han passade även på att utlova andra premier än Oranginospel
framöver.
Jonas Karström, Jämtland, fick en spontan tanke. De personer som skulle ha bifallit förslaget
kanske inte har råd att åka på kongressen? Fler borde ha möjlighet att delta i demokratiska
processer.
§ 271
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 272

FORTSATT DISKUSSION OM MOTION 9
Simon Schönbeck, Skåne, värvar inte för sin personliga vinning eller för att få prylar till sin
förening eller sitt distrikt. Han värvar för att stärka föreningen, distriktet och UNF. Vi ska
sprida vårt engagemang. Avslag!
Daniel Bergdahl, Västerbotten, ville säga att det är viktigt att ha i åtanke att många som
potentiellt skulle kunna värva kan tycka att det är svårt att prata med nya. Fler skulle bli
motiverade om de visste att det här kan främja deras eget engagemang. De skulle då kunna åka
på fler aktiviteter än om de skulle behöva betala ur egen ficka.
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Hampus Nordberg, Norrbotten, tyckte att Västerbottens förslag var bra, men det är tveksamt
om det kan bifallas om inte att-sats ett bifalls.
Denise Fowler, Västerbotten, ville tydliggöra att det gäller att åka på arrangemang, alltså inga
materiella grejer. För det andra kanske ni som sitter här inte gynnas, men väldigt många gör
det, och om vi på allvar menar att vi är solidariska ska vi inkludera alla medlemmar oavsett vad
vi har för tillgångar hemma.
Per Emilsson, Dalarna, kommenterade att det talats om att betala kursavgifter. Som han
upplevt det finns det oftast pengar att söka, det finns det i Dalarna i alla fall. Har man 50-krkuponger nog för att betala en kongressresa har man gjort en enastående värvarinsats!
§ 273
BESLUT OM MOTION NR 9 OM PERSONLIGA VÄRVARPREMIER
Kongressen beslutade
att

avskaffa föreningsvärvarpremier

att

med 39 röster mot 37 avslå Västerbottens delegations att-sats, samt

att

avslå motionen i sin helhet.

Denise Fowler, Västerbotten, Jonas Karström, Jämtland, Daniel Bergdahl, Västerbotten, Ellen
Hjort, Västerbotten, Amanda Dafors, Västerbotten, Matilda Stjernström, Uppsala, Alice
Nordgren, Västernorrland, Roman Karlsson, Halland, Mårten Edström, Västernorrland,
Sebastian Udenius, Gävleborg samt Erik Hellman, Gävleborg reserverade sig mot beslutet att
avslå Västerbottens delegations att-sats då de anser att detta beslut inte är solidariskt. De
menar att UNF ska vara för alla, oavsett ekonomiska resurser.
§ 274
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 10 OM MINDERÅRIGAS RÄTTIGHETER I
FÖRENINGSLIVET
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

Mats Heden, Stockholm, sade att eftersom den här pamfletten ligger på UNF:s hemsida, där
den visserligen är svårtillgänglig, så bör vi rimligen anse motionen besvarad. Han lyfte alla tre
att-satserna över strecket. Mats har en fullmakt från upphovsrättsinnehavaren för den skull
det skulle bli aktuellt att förhandla om pamfletten.
§ 275
BESLUT OM MOTION NR 10 OM MINDERÅRIGAS RÄTTIGHETER I
FÖRENINGSLIVET
Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad.
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§ 276
INFORMATION OM JÄMSTÄLLDHETSMÄTNING
Mikael Berg, jämställdhetsmätare, berättade att ombud med önskat pronomen han talar
mycket längre än alla andra. Det är bra spridning bland distrikten i antal inlägg, men
Stockholm har pratat väldigt mycket mer än alla andra i tid. Rapporten kommer skriftligt efter
kongressen och data finns tillgänglig på VoteIT.
§ 277
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 16 OM SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 278

BESLUT OM MOTION NR 16 OM SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 279

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT
Johanna Storbjörk, presidiet, uppgav att inget var lyft över strecket i gruppdiskussionerna.
Victor Emmoth, Norrbotten, trodde att en del att-satser var lyfta.
Funktionärer informerade presidiet om vilka att-satser som lyfts. Följande förslag var lyfta
från gruppdiskussionen:
Granskningsutskottet föreslog kongressen
att

under § 2:7 i stadgarna ersätta andra punkten med: ”Förbundsstyrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit kallelse, innehållande tid och
plats för mötet samt föredragningslista, senast en vecka innan mötets
inledande samt att mer än halva antalet ledamöter är närvarande.”

att

under § 2:7 i stadgarna lägga till en fjärde punkt som lyder: ”Protokoll från
förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast sex veckor efter mötets avslutande.”

att

under § 2:7 i stadgarna lägga till en femte punkt som lyder: ”Handlingar inför
förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast en vecka innan mötets öppnande.”

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny krisplan med input från
distrikt, föreningar och framför allt arrangörer som inbegriper sociala kriser,
psykisk ohälsa och uppföljning efter krissituationer.
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att

ge valberedningen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda och föreslå
eventuell stadgeändring angående kongressval av utskottsmedlemmar och
ersättare till verksamhetsutskotten

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma en struktur och databas för
dokumentation av tidigare och kommande arbete på förbundsnivå

att

ge förbundsstyrelsen i uppgift att “Tillsammans med UNF:s
distriktsstyrelser se över hur man på bästa sätt ska kunna jobba med
erfarenhetsutbyten mellan distrikten, både på förenings- och distriktsnivå.”

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i början av sin mandatperiod låta
representanter för UNF Jönköping få presentera distriktets förslag inför
förbundsstyrelsen och utskott för att därigenom ge förslagen en ny
möjlighet att behandlas demokratiskt.

Nina Hossaini föreslog
att

kommande förbundsstyrelser redan i inledningen av sitt arbete definierar
hur mål ska mätas, så att det också går att avgöra ett resultat

Malin Thorson, förbundsstyrelsen, var orolig för att det blir ohållbart detaljstyre gällande hur
protokoll, kallelser och dylikt behandlas i förslagen. Hon ville starkt yrka avslag på det som
detaljreglerar kallelser och protokoll. Hon var även väldigt kritisk till att kongressen ska välja
utskotten. Det finns ett stort värde i att vissa kunde komma in under mandatperioden.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, ville kommentera två att-satser. Först den om krisplan, vi
har en idag, den sätts in när det är kris och då gäller det att hantera den snabbt och effektivt.
Det gäller att den ska vara användbar i sådana lägen. Vi har redan en krispolicy som täcker
detta och den behöver inte specificeras närmare, den ska vara generaliserbar. Vad gäller
förslaget om databas för dokumentation så har vi även en sådan. Bara för att man sparar
information tar dock folk inte till sig. Om någon ska göra arrangemang bättre hade man i den
bästa av världar läst 400 sidor utvärderingar, men det är inte så det funkar i en
ungdomsorganisation där man testar sig fram.
Marcus Artursson, Jönköping, ville förtydliga en snabb sak som är otydlig, gällande att-satsen
om Jönköping. Han ville bara förtydliga att den här att-satsen har kommit till efter att
granskningsutskottet kontaktat Jönköping gällande kommunikation mellan
förbundsstyrelsen och vår distriktsstyrelse. Mellan 2011 och 2013 var förbundsstyrelsen
odemokratisk mot Jönköping när de försökte lägga förslag till förbundsstyrelsen men inte fick
det. Det handlar inte om att vi ska få förtur utan om distriktens rätt till demokrati.
§ 280
BESLUT OM GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT
Kongressen beslutade
att

med 52 röster mot 26 under § 2:7 i stadgarna ersätta andra punkten med:
”Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit kallelse,
innehållande tid och plats för mötet samt föredragningslista, senast en vecka innan
mötets inledande samt att mer än halva antalet ledamöter är närvarande”
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att

med 60 röster mot 15 under § 2:7 i stadgarna lägga till en fjärde punkt som lyder:
”Protokoll från förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast sex veckor efter mötets avslutande.”

att

med 51 röster mot 22 under § 2:7 i stadgarna lägga till en femte punkt som lyder:
“Handlingar inför förbundsstyrelsemöten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast en vecka innan mötets öppnande”

att

avslå granskningsutskottets fjärde, femte och sjätte att-sats

att

ge förbundsstyrelsen i uppgift att tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se över
hur man på bästa sätt ska kunna jobba med erfarenhetsutbyten mellan distrikten,
både på förenings- och distriktsnivå

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i början av sin mandatperiod låta representanter
för UNF Jönköping få presentera distriktets förslag inför förbundsstyrelsen och
utskott för att därigenom ge förslagen en ny möjlighet att behandlas demokratiskt,
samt

att

avslå Nina Hossainis att-sats.
§ 281

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 34 OM GLASS TILL OMBUD SAMT MOTION
NR 35 OM GLASS TILL OMBUD OCH ERSÄTTARE
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ej ge ersättare eller övriga närvarande glass.

Victor Emmoth, Norrbotten, lyfte båda motionerna över strecket.
Arvid Ståhl, Södermanland, yrkade avslag på motionen och ville uttrycka en förhoppning om
att folk inte skulle upprepa saker som redan sagts.
§ 282
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 283

FORTSATT DISKUSSION OM MOTION 34 OCH 35
Victor Melinder, Västernorrland, yrkade bifall till Amanda Dafors och Gustav Bylunds förslag.
Vi har gjort ett awesome jobb trots alla voteringar så förbundet kan väl snälla ge alla en glass.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, anser att om någon ska få glass så ska alla få glass, vilket vore
orimligt att genomföra med tanke på våra budgetproblem. De som är för förslaget får hata
honom bäst de vill.
Leo Rudberg, Stockholm, tyckte också att alla här inne bör få glass. De stunder vi haft har vi
haft gemensamt. Därför borde alla få glass så att ingen ska känna sig som en förlorad son.
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Jonas Karström, Jämtland, talade för sig själv, inte distriktet. Jonas kan inte stå för en del av
förslagen som tagits här, vi har sagt nej till att starta nya nattklubbar samt minskat antalet
verksamhetsutvecklare. Han önskade att vi ska kunna känna lite gemensam solidaritet bland
alla distrikt, så bifall på Gustavs förslag då det är sann solidaritet.
Hampus Nordberg, Norrbotten, yrkade bifall. Kan vi gå back 100 000 kr i budgeten så har vi råd
med glass till ombud.
Ellenore Öhgren, Jämtland, tyckte att det tar onödigt med tid och pengar. Dessutom är det
orättvist att bara ombud får glass.
Victor Emmoth, Norrbotten, ville yrka bifall på att alla ska få glass. Det är inte så himla mycket
pengar ändå. Tack för en trevlig kongress.
§ 284
BESLUT OM MOTION NR 34 OM GLASS TILL OMBUD SAMT MOTION NR 35 OM
GLASS TILL OMBUD OCH ERSÄTTARE
Kongressen beslutade
att

avslå motionerna.
§ 285

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET NÄRVARANDE OMBUD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 77 stycken.
§ 286

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 36 OM ATT BIFALLA MOTIONER TILL
KONGRESSER SOM REDAN VARIT
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Leo Rudberg, Stockholm, började prata om det förekom för lite rövarspråk i UNF.
Johanna Storbjörk, mötesordförande, upplyste om att han pratade om fel motion.
§ 287
BESLUT OM MOTION NR 36 OM ATT BIFALLA MOTIONER TILL KONGRESSER
SOM REDAN VARIT
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
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§ 288
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 37 OM NAMNBYTE TILL UNG NYKTER
FRONT
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Jonas Karström, Jämtland, tyckte att dessa motioner bara borde hoppas över.
§ 289
BESLUT OM MOTION NR 37 OM NAMNBYTE TILL UNG NYKTER FRONT
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
§ 290

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 38 OM KALLELSER PÅ RÖVARSPRÅKET
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Leo Rudberg, Stockholm, ville förklara att när folk sagt skumma saker är det referenser till
låten ”Sjumilakliv”. Sedan sade Leo något på rövarspråket vilket skulle tolkas som ett
avslagsyrkande.
Joel Hijstee, Västmanland, vill bara säga några väl valda ord om motionerna i slutet av
förhandlingarna. Han skäms över hur UNF:s motioner ser ut. De ska vara till för ett bättre UNF
och inte för internskämt. Alla ska få skriva motioner, men betänk detta inför framtiden.
Per Emilsson, Dalarna, höll med Joel, men det måste även finnas lite utrymme för skämt i
plena.
§ 291
BESLUT OM MOTION NR 38 OM KALLELSER PÅ RÖVARSPRÅKET
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
§ 292

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 39 OM KLÄTTERVÄGGEN
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 293

BESLUT OM MOTION NR 39 OM KLÄTTERVÄGGEN
Kongressen beslutade
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att

avslå motionen.
§ 294

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 VÄRD FÖR 2019 ÅRS KONGRESSER
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

uppdra åt riksstyrelsen att kontakta distrikten för djupare dialog kring
värdskapet för 2019 års kongresser, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att under hösten 2015 besluta om plats för 2019 års
kongresser.

Eric Tegnander, förbundsordförande, berättade att detta gäller vem som ska vara värd för
kongressen 2019. Han vill å förbundsstyrelsens vägnar säga att det är kul att två orter
kandiderar.
§ 295
VAL AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 VÄRD FÖR 2019 ÅRS KONGRESSER
Kongressen beslutade
att

uppdra åt riksstyrelsen att kontakta distrikten för djupare dialog kring värdskapet för
2019 års kongresser, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att under hösten 2015 besluta om plats för 2019 års
kongresser.
§ 296

TACK FRÅN PRESIDIET
Johanna Storbjörk läste en dikt som avskedshälsning från presidiet:
Bara genom att blunda
kan vi tro att fred råder
och att frihet finns.
Bara genom att inte blunda
kan vi se till att fred
kommer att råda och att frihet
kommer att finnas.
Det finns en nödvändig sorts
galenskap: Att tro att just du
kan förändra världen.
Galenskap som gränsar
till genialitet
och samtidigt är enklaste
vardagsklokhet:
Du kan det och du gör det
tillsammans med andra.
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§ 297
SÅNG
Yllevisan samt Das Wollelied visksjöngs under inövad ledning av Eric Tegnander.
§ 298
AVTACKNING
Malin Thorson, avgående förbundsordförande, sade att vi har ett gäng att avtacka. Vi vill börja
med att tacka alla ombud. Er belöning är den inre tillfredsställelse det ger att skapa en bättre
värld. Först ska vi kalla upp de som gjort detta möjligt, förhandlingsfunktionärerna. De har
varit fantastiska funktionärer: talartidsmätare, lappbärare, allmänna stöttare av presidiet. Ett
fantastiskt jobb hela veckan, vi är himla glada över att de gjort allt detta. Så fort jag har sprungit
bort från ett problem har det varit löst när jag kommit tillbaka.
Sen har vi några andra, vårt eminenta presidium, våra mötesordförande, den kanske mest
utsatta positionen som de skött med bravur. Och i det kaos som varit vårt nattplenum och våra
förvirrade propositionsordningar har de gjort ett hästjobb. Vi är oerhört tacksamma över att
de tagit en vecka av sin lediga tid för att göra detta möjligt.
Nästa grupp är sekreterarna som till och med fortsätter att skriva nu.
Vid ett så här stort arrangemang är det många som gjort det möjligt. Några honourable
mentions: justerarna som även varit ombud, rösträknarna som haft en viktig uppgift och de av
våra anställda som gjort ett hästjobb, långt utöver vad som krävs.
Eric Tegnander, förbundsordförande, sade att vi nu tackat många som gjort en insats under
kongressen. Men många har även gjort mycket under de senaste två åren. Först och främst vill
vi få fram de som suttit i verksamhetsutskotten. Alla som suttit i utskott är inte på plats, men vi
ska läsa upp alla namn. Politiska utskottet: Pää Yli, Sara Hallman, Isabelle Benfalk.
Förebyggsutskottet: Max Johansson, John-Erik Sjöberg. Globala utskottet: Anna Thor, Viggo
Stahle, Elon Larsson. Organisationsutskottet: Linus Henriksson. Sociala utskottet: Elina
Pesonen, Angelica Ogland, Malin Andersson. Förbundsstyrelsen kan ibland få mycket
uppmärksamhet och utskottspersonerna mindre. Det kan vara skevt för utskottspersonerna
gör väldigt mycket av förbundets verksamhet. Stort tack!
Malin: Nu kommer det jobbigaste för mig och Eric, vi vill ha fram hela avgående
förbundsstyrelsen.
Eric: När man ska avtackas ska man få lite olika grejer. Först och främst någon form av
avtackningsgåva. Den är inslagen så man vet inte riktigt vad det är. Min förhoppning är att det
är något ni kan bygga nya gemenskaper över och som kan följa er länge i era liv. Vidare får ni en
sådan här liten bok. På vårt sista förbundsstyrelsemöte satte sig förbundsstyrelsen ner och
skrev hälsningar i böcker så alla har skrivit till alla om hur fint de haft det tillsammans. Ett fint
minne! Sist men inte minst så får de av er som avgår IOGT-NTO-rörelsens plakett för
gagnande gärning, och det är inte är så lite det!
Malin: Vi vill börja med att få fram Lucas Nilsson. Lucas, du har pratat lite idag om att du är så
bra och du vet att vi också tycker det. Lucas är en fantastisk förbundsstyrelseledamot av så
många anledningar, det är svårt att nämna alla. Ett enormt driv, outsinligt hjärta, glöd för de
ideologiska frågorna. Driver alltid det som är rätt och riktigt, vilket är en fin egenskap. Det har
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varit ett enormt privilegium att sitta i förbundsstyrelsen med dig och UNF får privilegiet att ha
kvar dig i två år. Tack så mycket Lucas!
Eric: Nästa person är Thomas Ahlström. Att analysera, tänka efter och ställa rätt frågor är
oerhört viktigt för att vi ska utvecklas och växa. Med dig har vi fått grundliga och skarpa
frågeställningar och analyser om varför vi gör som vi gör. Ditt djupa intresse för forskning och
utveckling har gett oss en skjuts framåt i drogpolitiken. Tack för ditt engagemang!
Malin: Sen vill vi ha upp Anneli Bylund. Du ska sitta kvar så det här är jobbigare för mig än för
dig. Det känns så himla roligt och bra att du ska sitta kvar och bidra till UNF. Du har så tydligt
gått in och tagit din plats med ditt brinnande engagemang i de sociala frågorna. Du har en
tydlig och oundgänglig plats i vår grupp med all din glädje och ditt engagemang. Det har inte
gått en dag som det inte varit en glädje att ha dig i förbundsstyrelsen. Stort tack till dig.
Eric: Nästa är Andreas Jansson. För en folkrörelse med över hundraårig styrka är det livsviktigt
att våga vrida och vända på gamla etablerade sanningar. Du har verkligen vridit och vänt på
UNF som organisation, allt för att vi ska kunna bli bättre. Vi är många som inspirerats av dina
kreativa idéer och hur du föreläser och din retoriska förmåga.
Malin: Så var det dags för Nicole Steegmans. Nicole är en av de personer som jag fått förmånen
att lära känna genom förbundsstyrelsen. Det har varit roligt. Du har skrivit program, varit
konferencier, det finns många områden där Nicole utmärkt sig. Ditt engagemang i drogpolitik
har också varit viktigt för styrelsen. Men framförallt utmärkts du av ditt stora hjärta, det finns
få som gör så mycket för andra.
Eric: Nästa person är Lina Jacobsson. Att vi i UNF ska ha ett gott samarbete med övriga
rörelsen är oerhört viktigt. Du är en av de som vågat prioritera rörelsesamverkan och gjort ditt
yttersta för att förbättra våra relationer till Junis. Din erfarenhet från det förebyggande arbetet
har varit ovärderligt när vi försökt utveckla oss på det området. Tack så mycket.
Malin: Linda Tjälldén, du är ju på många sätt helt fantastisk. När jag pratar med andra i
styrelsen är det många som känner att de har dåligt samvete för att de inte jobbar så hårt som
vissa andra. Då säger jag att ni inte kan jämföra er med Linda Tjälldén. Vi är olika och vissa kan
helt enkelt göra mer. Du är inte den som söker uppdragen i strålkastarljuset, du sliter istället i
det dolda. För mig finns det ingen annan som så tydligt förkroppsligar folkrörelsearbete. Du är
enormt inspirerande att se, jag kan inte sätta ord på hur mycket du har gjort. Det känns
fantastiskt att få ge dig den här sortens uppmärksamhet inför hela kongressen.
Eric: Då skulle jag vilja att Linn Heiel Ekeborg kommer fram. Linn, för mig som engagerad och
som någon som brinner för UNF:s globala verksamhet så har det varit en enorm glädje att se
ditt arbete i den här förbundsstyrelsen. Med din principfasthet har du drivit på för att vi ska ha
mer och bättre global verksamhet. Jag har suttit i globala utskottet i två år innan jag hamnade i
förebyggsutskottet och är så glad att du kom in som förbundsstyrelseperson och har gjort det
med en sådan bravur. Ett stort tack för ditt engagemang.
Malin: Då är det Lina Boberg. Jag har redan fått en gråtattack idag och ska försöka hålla mig.
Det är du, jag och Eric som kommit från förra förbundsstyrelsen till denna. Det har varit ett
enormt stöd för mig och Eric att du varit kvar. Du har varit hela förbundsstyrelsens trygga
ankare. Inte bara för erfarenhet utan för din kompass och vilja att alltid jobba för det bästa
resultatet. Du är också en fantastisk person. Jag minns vårt första förbundsstyrelsemöte när
du sa att du är bra på siffror, på att hålla koll och på att få folk att känna sig väl till mods. Då blev
jag nästan rädd, men precis så har det varit. Jag kan inte föreställa mig mitt liv utan att kunna se
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på dig och veta hur vi ska rösta. Du har suttit i sex år vilket är länge för att vara UNF. Stort tack,
det är sorgligt att du försvinner.
Lina meddelade att hon precis ser en viss person göra tummen upp vilket betyder att hon blivit
invald i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse!
Eric: Malin, det här blir svårt, för att för mig har det varit svårt att hitta tillräckligt starka ord
för att tacka dig för dina insatser under den här mandatperioden. Ibland känns det som att jag
känt dig hela livet, men det stämmer inte. Jag har känt dig ungefär fyra år. Första gången jag
insåg vem du var på kongressen i Åre 2011. På den tiden så kallades verksamhetsutvecklarna för
fältkonsulenter och det var kongressen som beslutade om den exakta fördelningen ner på
procentnivå. Det var krångligt och underlättades inte av att det fanns tre förslag:
förbundsstyrelsens, det alternativa samt förbundsstyrelsens nya. Till sist var vi bara tvungna
att landa i något. Med 15 minuter kvar till beslut skickade man iväg några personer som
verkligen var berörda. Vi gick ut i foajén för att se vad vi kunde göra och det är här som mitt
starka intryck av dig kommer in. Medan vi andra var som yra höns så var Malin den som fick
alla att ta ett djupt andetag. Hon styrde upp en runda där alla fick säga vad de tänkte, sen gav
hon ett förslag som gjorde att nästan alla blev nöjda. Sån är Malin: presterar oerhört bra under
press, är väldigt duktig på kompromisser och på struktur och på att sprida struktur till andra.
Vi spolar fram tiden lite. Vi hade suttit i förbundsstyrelsen ett par år och kandiderade
tillsammans till ordförandepar. Plötsligt frågade Malin mig under en paus på en
förbundsstyrelsehelg, ”Vad har du för personligt uppföljningssystem egentligen?”. Malin är
väldigt bra på att få folk att växa, jag har aldrig känt mig tvingad av dig och det är verkligen värt
mycket. Det bästa med Malin är ändå inte att du är väldigt bra på att planera och organisera. Nu
blir det svårt igen, för det är inte lätt att bland alla bra saker välja vad som är bäst med att ha dig
som ordförandepartner. Men det kan vara så att det allra bästa med dig som ordförande är att
du lyft vårt politiska påverkansarbete till oanade höjder. Med din oerhörda kompetens har du
hamrat in vårt varumärke i olika organisationer och sammanhang och gett oss den expertroll vi
länge velat ha. Det kan också varit hur stort ansvar du tagit för att vi ska gå framåt, hur du vigt
två år av ditt liv utan att någonsin ge upp eller gnälla. Det är jag djupt imponerad av. Slutligen
skulle det också kunna vara så att det allra bästa med dig är din tydliga, logiska kompass. Att
leda för solidaritet är verkligen inte lätt, men du har verkligen lyckats. Din förmåga att i alla
beslut, i alla lägen ha med dig grundmurade ideologiska ställningstaganden. All cred till dig. Jag
vet inte vad som är det bästa med att ha Malin som ordförande och som ordförandekollega och
det är kanske egentligen inte upp till mig att bedöma. Men det jag vet är att du är du, du är
fantastisk och det har varit fantastiskt att vara ordförande tillsammans med dig. Tack från
djupet av mitt hjärta för allt ditt stöd och allt ditt ansvarstagande. Tack!
Malin: Stort tack till er allihop! Min fantastiska förbundsstyrelse kan få gå och sätta sig igen om
de vill. Jag vill också säga några ord, det får man om man varit ordförande några år. Jag vill säga
tack till alla. Tack för att jag fått vara er ordförande. När jag valdes in i förbundsstyrelsen för
fyra år sedan så trodde jag aldrig att jag skulle vara här idag. Sen blev jag vald till ordförande, jag
flyttade till Stockholm, försummade min familj och mina vänner i två års tid och valde att lägga
två år på att göra UNF så bra som möjligt. Jag har gjort mitt allra bästa. Någon sa att i UNF ger
vi aldrig förtroendeuppdrag till folk som är kompetenta nog, utan man får lära sig simma under
tiden. Det är fantastiskt med UNF, man får växa medan man gör något. Så var det verkligen för
mig och Eric, vi blev utslängda på djupt vatten och fick lära oss simma snabbt. Jag har lärt mig
varje dag och gjort tusentals misstag, även den här veckan. Det finns alltid så mycket jag önskar
jag kunde gjort, men jag är också så nöjd med att jag gjort mitt bästa de här två åren. Jag vill
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rikta några särskilda tack. Till min första förbundsstyrelse och min andra förbundsstyrelse,
som jag dessutom fick förtroendet att leda. Ni är människor som aldrig är nöjda och tänker på
det ni borde gjort annorlunda, men ta ett djupt andetag och tänk att det var bra nog. Ni är
fantastiska och det var ett privilegium att vara er ordförande. Tack till personalen som är ett
enormt värdefullt inslag i vår rörelse och gör ett fantastiskt jobb. Tack till alla i utskotten. Tack
till er medlemmar i föreningar och distrikt. Det roligaste har varit att jobba med alla
distriktsstyrelser. Det som har varit kul med den här veckan att vi setts länge och vi pratat om
olika saker. Fantastiskt att alla ombud är här och bidrar. Jag känner en enorm kärlek till så
många som engagerar sig i den här organisationen, ni har en särskild plats i mitt hjärta. Men
kongressen handlar inte om mig utan om UNF. Ibland när jag är ordförande känner jag att shit,
det här borde alla se, alla veta om. När jag var i Polen och såg vårt arbete där. När jag är på IOGT
Internationals kongress och träffar folk från hela jorden och de tackar för allt vi i Sverige gör,
de vill skaka min hand för att tacka för allt UNF gör. När politiker driver igenom förslag som
beror på oss och som jag vet gör skillnad. Om när människor hör av sig och berättar att UNF
räddat deras liv. Jag försöker verkligen påminna mig om att det här verkligen är på allvar, det vi
gör räddar liv. Det finns människor som inte skulle varit här idag om det inte varit för UNF och
nykterhetsrörelsen. Vi får många att växa och bli större som människor. Jag hoppas vi lämnar
den här kongressen med alla beslut som tagits för en organisation som gör skillnad i åtanke. En
organisation som bidrar till en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Tack för att ni
fortsätter engagera er.
Eric: Vi skulle vilja ge dig något extra som bevis på hur mycket vi uppskattat ditt arbete. Det
första är lite mindre seriöst, en personlig gåva från mig. Det är något som jag tog fram tidigt
under vår mandatperiod: en skylt där det står ”Välj glädje”, en förmåga du verkligen bemästrar.
Den kommer inte längre sitta på vårt kontor utan här får du den.
Malin: Jag vill gärna särskilt tacka Eric. Många har undrat hur det funkar att ha delat
ordförandeskap. Jag har alltid svarat att om man är kompatibla så är det riktigt bra, om man
inte är det får ni fråga någon annan. I den stundtals väldigt hårda och svåra utmaning det är att
vara ordförande har jag ofta vaknat och känt enorm tacksamhet över att jag fått göra detta med
Eric. Jag är så glad över den här presenten för det är en av de största lärdomarna Eric gett mig.
Där har du varit helt avgörande för att jag ska kunna fortsätta. Jag är så glad att du är omvald,
ett stort tack till dig Eric.
Eric: Nu ska du få det riktiga beviset på hur mycket vi uppskattar dina insatser. Det här är ett
kuvert. I det här kuvertet finns det symboliskt två besökspass till vinterns Dreamhack. Jag
hoppas att du i och med det här förstår hur mycket vi uppskattat dig. Tack.
§ 299
KONGRESSENS AVSLUTANDE
Eric Tegnander, förbundsordförande, tackade alla närvarande och förklarade kongressen
avslutad klockan 16.17.
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