Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund
den 23-28 juni 2015!
Två år har gått sedan förra kongressen samlades i Borås för att staka ut den fortsatta riktningen
för UNF som organisation. Det har varit två fartfyllda år, med ett hårt arbete för att förändra
politik, attityder och samhället vi lever i. Det har också varit två spännande år, där många
aktiva medlemmar har utvecklats och hittat utlopp för sitt engagemang. För oss som
förbundsordförande har tiden också gått snabbt vilket är ett tecken på hur roligt det har varit.
I Lund tar vi nya tag inför framtiden och det är ni som läser det här som gör framtiden möjlig.
Som folkrörelse förlitar sig UNF på intresserade, aktiva och engagerade medlemmar för att
kunna utvecklas. Det är sällan det är så tydligt som just på kongressen. Runt 100 ombud samlas
för att gemensamt fatta beslut om vart vi ska någonstans. Det är ni som representerar UNF:s
medlemmar och det är ni som ska fatta de stora besluten om framtiden.
I det här dokumentet har ni en viktig grundpelare i våra förhandlingar, nämligen
kongresshandlingarna. Här finner ni redogörelser för hur det egentligen gått under de här två
åren men självklart också förslag på vilken riktning UNF ska utvecklas åt. Allt för att ni ska
kunna få en så god grund som möjligt att fatta era beslut ifrån. Det är viktigt, inte bara för
demokratin, utan också för att bygga ett UNF som går starkt in i framtiden.
Vad vi tillsammans beslutar om är helt enkelt väldigt viktigt för UNF:s framtid. Det kommer
nog inte som en överraskning för någon, men det tål att upprepas: din insats är viktig och
värdefull. Det gäller för ombuden som samlas för att rösta men också för ni som diskuterar
förslagen på internet eller med kompisar, ni som är ersättare, motionärer,
kongressfunktionärer och du som läser detta och på olika sätt engagerar dig i UNF:s framtida
utveckling.
Nu kör vi!

Malin Thorson, förbundsordförande

Eric Tegnander, förbundsordförande
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Ordlista
acklamation Beslut fattat med ja-rop
adjungera Att ta in en tillfällig ledamot utan rösträtt i t.ex. en styrelse
ajournera Beslut om att ta paus i mötet
ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens arbete för föregående år
att-sats Själva kravet i ett yrkande, motion eller förslag
arbetsplan Plan för organisationens arbete kommande kongressperiod
avslag Att inte godkänna ett förslag
avslagsyrkande Krav på att förslag ska avslås
balansräkning Visar organisationens tillgångar
beslutsmässig Med rätt att fatta beslut
beslutsprotokoll Protokoll som bara tar upp besluten, inte diskussionen
bifalla Gå med på, rösta för
bifallsyrkande Förslag att mötet ska bifalla (rösta för) ett förslag
bokslut Ekonomisk sammanställning med balans- och resultaträkning
bordlägga Uppskjuta beslut till senare under mötet
budget Plan för beräknade utgifter och inkomster
dagordning Program för ett möte där såväl förhandlingstider som
tidpunkter för andra aktiviteter finns med

diskussionsprotokoll Protokoll som, förutom besluten, innefattar vem som sagt vad.
Den här typen av protokoll skrivs det på UNF:s kongresser

enkel majoritet Mer än hälften av rösterna
föredragande Den som redogör för en fråga
föredragningslista Förteckning över ärenden som ska behandlas på mötet
förtroendevald Personer som demokratiskt utsetts till förtroendeuppdrag
huvudförslag Det förslag som fått mest stöd
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justera Läsa igenom, kontrollera och skriva under ett protokoll
justerare Person som utsetts att justera ett protokoll
jämka sig Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla med ett
annat förslag

konstituera Fördela poster inom styrelsen
kontrapropositionsvotering Mötesteknisk utslagsturnering
kvalificerad majoritet Majoritet som omfattar minst en förutbestämd andel av
rösterna (oftast två tredjedelars majoritet)

könskvotering Bestämmelse om att ett visst antal män eller kvinnor måste ingå
i någonting

majoritet Flertal, röstövervikt
mandat Uppdrag, befogenhet
motförslag Förslag som ställs mot huvudförslag
motion Skriftligt förslag som inkommit till kongressen i förväg
nominera Föreslå personer till förtroendeuppdrag
ordningsfråga Ärende som inte direkt berör pågående debatt, utan som
handlar om mötets former, mötesordningen. Kan tas upp när
som helst under ett möte.

omedelbar justering Beslut av mötet att anse en paragraf i protokollet omedelbart
justerad, så att den kan träda i kraft innan protokollet i dess
helhet har blivit justerat

plenum Sammanträde
presidium Vanligen mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
proposition Förslag
propositionsordning Den ordning förslagen kommer att ställas mot varandra
protokoll Skriftlig sammanställning av beslut
remiss Skrivelse som skickas till fler som får möjlighet att lämna
synpunkter innan beslut tas

replik Bemötande svar i debatt
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reservation Notering i protokollet att man inte instämmer i beslutet
resultaträkning Sammanställning av intäkter och kostnader under ett
räkenskapsår

revisor Person vald till att granska verksamhet och ekonomi
revisionsberättelse Revisorernas rapport med förslag efter revisionen
räkenskapsår Den tid bokföringen omfattar
röstlängd Förteckning över röstberättigade
rösträknare Mötesdeltagare som räknar röster vid votering
sluten omröstning Skriftlig och anonym omröstning
streck i debatten En ordningsfråga som kan begäras mitt i en debatt. Om mötet
beslutar om streck i debatten får alla en chans att sätta upp sig
på talarlistan, sedan sätts ett streck och ingen mer får sätta upp
sig på talarlistan under den pågående debatten.

suppleant Ersättare i t.ex. styrelse
talarlista Förteckning över dem som begärt ordet
valberedning Förtroendevalda som har till uppgift att förbereda val till
exempelvis styrelsen

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

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

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

Sedan fortsätter en med höger fot, vänster fot och huvud.
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Vi bygger landet
Text: Karl Fredriksson, Musik: Rysk tradition
Vi bygger landet i gärning och ord
röjer dess tegar och plöjer dess jord
Vi bärgar skörden som åkrarna gav
timret ur skogen och fångsten ur hav
Vi är de tusenden som bygger landet
vi bar det fram i nöd och strid
i trots och längtan
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid
Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem
Vi är de tusenden som bygger landet...
Vi är fabrikens och plogarnas män
vi reste bygden och värnade den
Vi är de kvinnor som bördorna bar
skapade lyckan och höll henne kvar
Vi är de tusenden som bygger landet...
Hör hur det sjunger från rem och pistong
hör hur det växer till arbetets sång
susar från axen av gulnande säd
stiger i klangen från släggor och städ
Vi är de tusenden som bygger landet...
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Livet behöver inga droger
Text och musik: Mats Höjer
De skäller och de gnäller
och har snärtiga appeller
Men ingen har visst fattat än
vad hela saken gäller
Att bruk utav droger
gör missbruket värre
Utav bruket blir missbrukarna
fler och inte färre
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
På fest med stök och glam
där är du eld och lågor
men inser inte att du göder
missbruk utav droger
Fast får du inget vin
så är du tyst som muren
och boven i dramat
det är alkoholkulturen!
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
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Tollare-sång
Text: Sven Z. Sundin, Musik: Rysk tradition (samma som Vi bygger landet)
Vi är varandra i ungdomens hus,
söker oss samman i eldarnas ljus.
Ingen skall ensam på främmande strand
söka sig väg genom okända land.
Av tron och tankarna och vad vi verkar
kan bindas vänskaps starka band.
Av vad vi drömmer och vad vi anar
vi bygger broar hand i hand
Vi är varandra i vardag och fest,
sluter till kedjan var kärkommen gäst.
Vägen från hjärta till hjärta är kort,
klyfter och avgrunder leker vi bort.
Av tron och tankarna och vad vi verkar...
Vi är varandra i framtidens id,
även om världen är vansklig och vid.
Stjärnorna tecknar till ensliga tjäll
vägar av ljus över himmelens päll.
Av tron och tankarna och vad vi verkar...

Droger gör dig passiv
Text: Ulf Persson, Musik: Tjeckisk tradition
Droger gör dig passiv och nu ska vi kolla kroppen,
rörelserna visar dig om du är klar i knoppen.
Klarar du med glans, går det som en dans?
Bra, bra, öka takten kör igen för
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d. Motion nr 4 om kapitalförvaltning
e. Motion nr 5 om utbildning i jämställdhetsfrågor
f. Motion nr 6 om jämställdhetsansvariga inom UNF:s styrelser
g. Motion nr 7 om Active
h. Motion nr 8 om strategi
i. Motion nr 9 om personliga värvarpremier
j. Motion nr 10 om minderårigas rättigheter i föreningslivet
k. Motion nr 11 om tidsreglerad fortbildning för verksamhetsutvecklare
l. Motion nr 12 om behörighet i medlemsregistret
m. Motion nr 13 om uteslutning på grund av politisk aktivitet
n. Motion nr 14 om Sverigedemokraterna
o. Motion nr 15 om vänsterextrema organisationer
p. Motion nr 16 om sänkt rösträttsålder
q. Motion nr 17 om tobak
r. Motion nr 18 om beslut vid lika röstetal
s. Motion nr 19 om ordförandes utslagsröst
t. Motion nr 20 om föreningsmötens beslutsmässighet
u. Motion nr 21 om att låta föreningar välja kongressombud
v. Motion nr 22 om avhoppande styrelsemedlemmar
w. Motion nr 23 om åsidosättande av stadgar
x. Motion nr 24 om att flytta årsmöten till hösten
y. Motion nr 25 om avskaffande av lokalt medlemskap
z. Motion nr 26 om lokalt medlemskap
å. Motion nr 27 om suppleantsval
ä. Motion nr 28 om firmatecknare
ö. Motion nr 29 om revisorer
aa. Motion nr 30 om valberedningar
bb. Motion nr 31 om valberedningars samråd med IOGT-NTO-rörelsens övriga
förbund
cc. Motion nr 32 om möjlighet att tillsätta två ordförande
dd. Motion nr 33 om återinförande av ritualarbete
ee. Motion nr 34 om glass till ombud
ff. Motion nr 35 om glass till ombud och ersättare
gg. Motion nr 36 om att bifalla motioner till kongresser som redan varit
hh. Motion nr 37 om namnbyte till Ung Nykter Front
ii. Motion nr 38 om kallelser på rövarspråket
jj. Motion nr 39 om klätterväggen
20. Riksstyrelsens förslag nr 1 Stadgeändringar
21. Valberedningens förslag angående poster i styrelsen
22. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
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23. Val
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
utbildningsledare
ledamöter
två ledamöter i riksstyrelsen
granskningsutskott med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem
ersättare
i. ombud till och ersättare till Actives kongress
j. två revisorer med två suppleanter
k. valberedning med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem ersättare
l. eventuella ytterligare val
24. Riksstyrelsens förslag nr 2 Värd för 2019 års kongresser
25. Avslutning

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta föredragningslistan.
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Anmälda ombud (2a)
Ombud och ombudsersättare till UNF:s kongress väljs av distrikten på deras årsmöten och
anmäls till förbundskansliet. Följande ombud (och ersättare inom parentes) har anmälts till
förbundskansliet.
Stockholm (7 ombud)

Östergötland (3 ombud)

Amanda Nordenberg
Leo Rudberg
Olle Gynther-Zillén
Alice Häggqvist
Jens Jörgensen Moberg
Malin Andersson
Eli Martinez Ramos
(Mats Heden)
(Felicia Themptander)
(Petra Hultin)
(Lykke Logg)
(Lisa Nordemo)
(Pia Swartz)

Albin Sniwe
Simon Ekström
Gustav Bylund
(León Wennerstrand)

Uppsala (4 ombud)
Isabelle Benfalk
Linnea Bodotter
Rianna Wik
Åsa Albrecht
(Wilma Ahlberg)
(Kajsa Ragnarsson)
(Jennifer Lähr)
(Gabriella Östberg)
(Matilda Stjernström)
(Arvid Leimar)
(Elon Larsson)
(Loke Wallin)
Södermanland (3 ombud)
Arvid Ståhl
-
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Jönköping (6 ombud)
Jonathan Spånberger
Emma Florin
Mattias Petersson
Filip Nyman
Robert Spjern
Jane Segerblom
(Wilma Widlund)
(Joakim Tan)
(Hampus Blom)
(Marcus Artursson)
(Herman Zenk)
(Julia Odin)
(Emelie Thor)
(Lucas Petersson)
(Ronja Edén)
Kronoberg (5 ombud)
Niklas Gustavsson
Rebecca Hammarqvist
Jonathan Kraft
Emil Johansson
Josefin Grill
(John Ferner)
(Linus Lindgren)
(Patrik Salomonsson)
(Joel Skoog)
(David Hellborgsson)
(Tilda Ströberg)

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

(Malin Nyman)
(Julia Nilsson)
(Simon Pettersson)
(Samuel Persson)
Kalmar (7 ombud)
Marcus Nilsson
Nellie Åman
Tilda Åman
Jakob Riberth
Johanna Riberth
Julia Nelson
Johan Stranke
Gotland (2 ombud)
Hedvig Strömbom
Martin Langland
(Tilda Langland)
Blekinge (3 ombud)
Skåne (4 ombud)
Linus Henriksson
Lovisa Bengtsson
Lovisa Edström
Simon Schönbeck
(Daniel Laurin)
(Freja Franzén)
(Sara Sandberg)
Halland (3 ombud)
Oliver Memberger
Roman Karlsson
Jonar Hagblom
(Stuart Karlsson)
(Patrik Tuck Bolin)
(Benjamin Duljevic)
(Evelina Hentilä)

Göteborg och Bohuslän (4 ombud)
Leontine Olsbjörk
Pää Yli
Markus Borg
(Stina Lindström)
Älvsborg (4 ombud)
Tove Achrenius
Ellinor Åstrand
Anna Magnusson
Linnea Axelsson
(Martin Dhami)
(Adam Kry)
(Jacqueline Broere)
(Mattias Edquist)
Skaraborg (4 ombud)
Max Johansson
Lina Sultán
Elisabeth Björefeldt
Elin Björk Wäring
(Evelina Persson)
(David Nordby)
(Nina Hossaini)
(Vincent Wilhelmsson)
Värmland (3 ombud)
Amanda Grytberg
Albin Myrin
Robert Fahlesson
(Björn Edström)
Örebro (4 ombud)
Emma Hallin Raneborn
Sigrid Björk
Michelle Ishtarzia
Paulina Förster
(Jack Lindqvist)
(My Andersson)
(Linnea Hedlund)
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(Nathanael Ström)

Västernorrland (7 ombud)

Västmanland (3 ombud)

Jenny Almström
Viktor Viklund
Mårten Edström
Sofia Lundell
Victor Melinder
Tove Kallin
Linus Jansson
(Hampus Hållberg)
(Filip Axelsson)
(Alice Nordgren)
(Nathalie Gustavsson)

Dante Borén
Elli Engström
Josefine Sörlin
(Nova Norell)
(Joel Hijstee)
(Jacob Nehrer)
(Johannes Gustafsson)
(Samuel Lässman)
(Darren Wolle)
Dalarna (5 ombud)
Therese Dahlén
Anna Källbäcks
Francesco Wagner
Emil Hemdal
Per Emilsson
(Johan Andersson)
(Maria Olsson)
(Emma Jansson)
(Alma Kock)
(Emma Olsson Evertsson)
(Patric Hedlund)
Gävleborg (7 ombud)
Hanna Hammarström
Mahmod Wiggo Yousef
Robert Höök
Benjamin Larsson
Julia Danberg
Erik Hellman
Sebastian Udenius
(Anna Krantz)
(Colin Hallstensson)
(Caroline Sagraeus)
(Martin Wadia)
(Philipe Günther Bäckström)
(Julia Bengter)
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Jämtland (4 ombud)
Alva Blomkvist
Ellenore Öhgren
Jonas Karström
Kim Hammersjö-Fälth
(Simon Säfström)
(Stina Strömberg Carlsson)
Västerbotten (4 ombud)
Denise Fowler
Daniel Bergdahl
Ellen Hjort
Amanda Dafors)
(Carl Leong)
(Jakob Hjort)
(Linus Steegmans Hedström)
(Anton Törmä)
(Jakob Lundin)
Norrbotten (4 ombud)
Louise Pedersen
Sara Nilsson
Victor Emmoth
Hampus Nordberg
(Tobias Larsson)
(Celina Sandström)
(Timmy Andersson)
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Kallelse (2b)
Enligt UNF:s stadgar § 2:2 mom. 2 ska Förbundsstyrelsen kalla till kongress senast fyra
månader innan kongressen öppnas. Kallelsen (kopia nedan) skickades ut via e-post den 20
februari 2015.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse kongressen stadgeenligt kallad.
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Förslag till mötespresidium (3a-d)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till mötesordföranden välja Anders Ringnér, Robert Damberg, Ulrika Jansson
och Johanna Storbjörk, samt

att

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

Valberedningen kommer på plats komplettera med förslag till beslut rörande val till
röstkontrollanter och protokolljusterare.
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Förslag till dagordning (4b)
Dagordningen är ett dokument som visar när mötesförhandlingarna sker samt också övriga
händelser som t.ex. raster. Detta förslag utgår från ett antal fast tider för när förhandlingarna
börjar och slutar samt tidpunkter för rast och mat där emellan. För att strukturera upp
gruppdiskussionerna och plena har frågorna delats in i tematiska block. Ambitionen är att
varva plena med gruppdiskussioner för att ge ombuden omväxling, men att försöka att inte ha
för långt mellan att en fråga diskuterats i grupp tills att den beslutas om i plena.
Ett förslag i arbetsordningen är att ombuden ska få tidsprioritera mellan de olika frågorna som
ska behandlas på kongressen. För planeringens skull finns redan en dagordning som stomme
men med en flexibilitet för vad ombuden vill prioritera. Tanken är att det går att vikta
punkterna inom de olika blocken och till viss del mellan block och anpassa mötet utifrån det.
Dagordningen ska ses som en utgångspunkt där justeringar kan göras av mötet utefter vad som
visar sig lämpligt eller nödvändigt under mötets gång.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

fastställa dagordningen.
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Dagordning
Tisdag 23/6
13.00 – 14.30 Plena
Öppnande, information, Block 1 Formalia + Block 2 Rapporter
14.30 – 18.00 Kongressmässa
15.00 Ombudsskola
16.00 Retorik
16.30 Delegationsledarpass
17.00 Valberedning
Onsdag 24/6
9.00 – 12.00 Plena – Block 2 Rapporter
Gruppdiskussioner – Block 3 Arbetsplan
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Plena – Block 3 Arbetsplan
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 18.00 Gruppdiskussion – Block 4 Budget
Torsdag 25/6
9.00 – 12.00 Plena – Block 4 Budget
Gruppdiskussion - Block 5 Bildning och verksamhet och Block 6
Verksamhetsutvecklarsystem
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Plena - Block 5 Bildning och verksamhet och Block 6
Verksamhetsutvecklarsystem
15.00 – 15.30 Fika
15.30 – 18.00 Gruppdiskussion – Block 7 Ideologi och Block 8 Drogpolitik
Fredag 26/6
9.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 18.00

Plena - Block 7 Ideologi och Block 8 Drogpolitik
Lunch
Gruppdiskussion – Block 9 Stadgar och Block 10 Övriga Motioner
Fika
Plena – Block 9 Stadgar och Block 10 Övriga Motioner + Buffert

Lördag 27/6
9.00 – 12.00 Plena - Block 11 Val, Val av kongressort
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16.00 Buffert, Avslutning, utmärkelser
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Block 1: Formalia
Mötets öppnande, Föredragningslista, Fastställande av antalet anmälda och närvarande
ombud, Ställningstagande till om kongressen har kallats enligt stadgarna Ställningstagande till
om kongressen är beslutsmässig, Val av mötesfunktionärer, Dagordning och Arbetsordning
Block 2: Rapporter
Verksamhetsberättelser, Rapport om valda kongressutskott, Jämlikhetsbokslut,
Årsredovisningar, Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar, Beslut i fråga om
ansvarsfrihet, Rapport från IIA och Granskningsutskottets rapport
Block 3: Arbetsplan
Arbetsplan + Motion om nyktra nattklubbar
Block 4: Budget
Budget, Medlemsavgift, Övriga ersättningar + Motioner om Snacka Fest, om justering av
bidragsregler och om kapitalförvaltning
Block 5: Bildning och verksamhet
Bildningssystem, Motion om utbildning i jämställdhetsfrågor, Utredning om global
folkhögskoleutbildning
Utredning om hållbar medlemsökning, UNF:s principer + Motioner om
jämställdhetsansvariga inom UNF:s styrelser, om Active, om strategi, om personliga
värvarpremier och om minderårigas rättigheter i föreningslivet
Granskningsutskottets förslag
Block 6: Verksamhetsutvecklarsystem
Verksamhetsutvecklarsystem, Motioner om tidsreglerad fortbildning för
verksamhetsutvecklare och om behörighet i medlemsregistret
Block 7: Ideologi
Ideologiska plattformar + Motioner om uteslutning på grund av politisk aktivitet, om
Sverigedemokraterna, om vänsterextrema organisationer och om sänkt rösträttsålder
Block 8: Drogpolitik
Drogpolitiskt program + Motion om tobak
Block 9: Stadgar
Förslag till rörelsegemensamma stadgeändringar och ändringar i UNF:s stadgar + Motioner
om beslut vid lika röstetal, om ordförandes utslagsröst, om föreningsmötens
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beslutsmässighet, om att låta föreningar välja kongressombud, om avhoppande
styrelsemedlemmar, om åsidosättande av stadgar, om att flytta årsmöten till hösten, om
avskaffande av lokalt medlemskap och om lokalt medlemskap
Valberedningens förslag angående poster i styrelsen + Motioner om suppleantsval, om
firmatecknare, om revisorer, om valberedningar, om valberedningars samråd med IOGTNTO-rörelsens övriga förbund och om möjlighet att tillsätta två ordföranden
Block 10: Övriga motioner
Motioner om återinförande av ritualarbete, om glass till ombud, om glass till ombud och
ersättare, om att bifalla motioner till kongresser som redan varit, om namnbyte till Ung
Nykter Front, om kallelser på rövarspråket och om klätterväggen
Block 11: Val
Beslut om antal ledamöter till förbundsstyrelsen, Förslag till förbundsstyrelse, Förslag till
ledamöter i riksstyrelsen, Förslag till granskningsutskott, Förslag till ombud på Actives
kongress, Förslag till revisorer och Förslag till valberedning
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Förslag till arbetsordning (4c)
Arbetsordningen är ett dokument som reglerar hur kongressen ska fungera. Det innehåller
alltså regler för hur mötet ska gå till. Förbundsstyrelsen har frångått systemet med mötestorg
som använts i varierande form på kongresserna 2005-2013 och föreslår nu istället ett system
med kongressmässa, gruppdiskussioner och plena som förbundsstyrelsen tycker är bra.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

anta arbetsordningen.
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Arbetsordning
Rättigheter
I enlighet med stadgarna har varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen yttrande- och
närvarorätt på kongressen. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. Alla
ombud har förslags- och rösträtt. Ledamöter av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt
föredragande revisor har förslagsrätt. Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller
eget arvode. Utöver det har personer eller grupper som fått ett uppdrag att redovisa till
kongressen möjlighet att lägga förslag med koppling till sitt uppdrag.
Mötesformat
Kongressen kommer att vara uppdelad i tre olika moment: kongressmässa, gruppdiskussioner
och plena. Kongressen inleds med en kongressmässa där alla ombud får sätta sig in i och
diskutera samtliga frågor. Efter kongressmässan varvas gruppdiskussionstid och plena. I plena
behandlar alla ombud alla frågor och i diskussionsgrupperna har ombuden möjlighet att
djupdyka i frågor. Alla beslut tas i plena och enklare punkter och formalia tas enbart i plena.
Under kongressmässan får ombuden möjlighet att tycka till om hur mycket tid de olika
frågorna borde få under kongressförhandlingarna och schemat anpassas i möjlig mån efter det.
Detta för att de frågor som ombudsskaran tycker är mest prioriterade ska få mest tid.
Kongressmässa
Kongressmässan sker i början av kongressen och är ett sätt för ombuden att få en översikt över
vad det finns för förslag, idéer och åsikter som borde behandlas på kongressen. Här läggs
majoriteten av ändringsförslagen och här börjar jämkningar och kompromisser göras.
På kongressmässan:
•
•
•
•

presenteras yrkanden från den digitala diskussionsplattformen och ombuden kan
lägga nya tilläggs- eller ändringsyrkanden samt jämka ihop sig
avsätts tid för att presentera sina förslag, diskutera förslagen som finns och att prata
ihop sig inom distriktsdelegationen
får ombuden vikta hur mycket tid olika frågor bör få ta
finns möjlighet för allmän information och fördjupande pass

Gruppdiskussioner
Syftet med gruppdiskussionerna är att bearbeta och förbättra förslagen och yrkanden och
skapa en gemensam förståelse.
•
•
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Gruppdiskussionerna är indelade i parallella block utifrån olika teman
Ombuden väljer vilka block de vill gå på, vid platsbrist prioriteras deltagande från så
många distrikt som möjligt samt ombud över ersättare
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•
•
•
•

Diskussionen stöttas av en neutral samtalsledare, om möjligt finns en representant för
den som lagt förslaget på plats och svarar på frågor
Deltagarna har möjlighet att under diskussionen lyfta nya förslag eller jämkning och
uppmuntras att göra detta tidigt
I slutet av varje block röstar gruppen om vilka yrkanden som de vill lyfta över strecket
(för automatisk omröstning i plena). Röstningen avgörs med enkel majoritet
Från gruppdiskussionerna dokumenteras yrkanden och omröstningar och tas med till
plenadiskussionerna

I samband med passen finns också möjlighet till distriktstid där distrikten pratar ihop sig om
vad som har sagts i gruppdiskussionerna och hur man ska dela upp sig.
Plena
Alla beslut som kongressen tar fattas i plena. Plenatiden är anpassad efter blocken i
gruppdiskussionerna.
•
•
•

Varje fråga inleds med en föredragning. Frågor som behandlats i gruppdiskussionerna
föredras av den neutrala samtalsledaren. Övriga frågor föredras av förslagsläggaren
Alla förslag som lyfts över strecket i gruppdiskussionerna röstas om i plena
Ombud har möjlighet att lägga nya yrkanden och att lyfta övriga förslag över strecket

Beslutsmetoder i plena
Plena är när alla ombud är samlade i ett rum och en person pratar medan övriga lyssnar.
Kongressen kommer främst använda sig av två olika beslutsmetoder:
Kontrapropositionsvotering och Bordas metod. Vid kontrapropositionsvotering ställs de olika
förslagen mot varande i en bestämd ordning. Huvudförslaget är antingen grundförslaget eller
det förslag som fått högst stöd vid en försöksvotering. Vid Bordas rankar ombuden de olika
förslagen.
Stadgarna säger att val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det,
sluten omröstning. Vid lika röstetal hålls en till omröstning och vid fortsatt likaläge avgör
lotten. En röst på fler personer än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är
nominerad till valet, är ogiltig.
•
•
•

Presidiet föreslår vid varje omröstning en lämplig beslutsmetod
Alla förslag ställs mot avslag, oberoende av beslutsmetod
Vid personval där antalet nominerade överstiger antalet givna platser sker beslut alltid
genom sluten omröstning

Talartidsbegränsning och dubbla talarlistor
För att se till att kongressen håller sig inom givna tidsramar och att alla personer får möjlighet
att yttra sig är det viktigt att ha ett effektivt och demokratiskt system för tidsbegränsning av
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diskussioner. Utifrån den tidsprioritering som gjorts under kongressmässan får varje ämne en
föreslagen tid.
•
•
•

Talartidsbegränsningen per person är 2 minuter för första inlägget i en fråga och 1
minut för resten
I plena används två talarlistor och den som talar för första gången i en fråga har förtur
jämfört med de som talat tidigare
När diskussionen når den föreslagna tidsprioriteringen går mötet direkt till
omröstning om streck i debatten. Om streck i debatten inte genomförs lyfts frågan
automatiskt till omröstning igen efter var 5:e talare

Ordningsfrågor
Ordningsfrågor är frågor som berör hur den demokratiska delen av mötet hanteras och ska gå
genom presidiet för behandling av mötet. Exempel på ordningsfrågor är sakupplysningar,
begäran om streck i debatten och alternativa förslag på mötesordning. Om man har andra
praktiska frågor ska en vända sig till en funktionär.
•
•
•

•

Ordningsfrågor ska lämnas skriftligt till mötespresidiet via utsedda funktionärer
Vid behov bryter ordningsfrågor den ordinarie talarlistan. Vid en akut ordningsfråga
som rör det pågående mötet ska presidiet meddelas direkt
Reservationer lämnas in skriftligt och ska vara försedda med namn, ombudsnummer,
aktuell fråga och vad i beslutet man vänder sig mot. Motiveringar kan också lämnas.
Reservationer ska lämnas in senast 24 timmar efter beslutet eller, om det är sista dagen,
innan kongressen avslutas
Mötespresidiet läser vid lämplig tidpunkt upp vilka personer som har reserverat sig
och mot vilket beslut

Följande frågor behandlas inte i gruppdiskussion
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse samt fastställande av resultat och balansräkning
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet
Övriga ersättningar
Medlemsavgift
Tid och plats för kongressen 2019
Val
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Förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelser 2012-2013 och
2014 (6a-b)
Förbundsstyrelsen väljer här att lägga fram två olika verksamhetsberättelser. En som avser
åren 2012-2013 och därmed avslutar förra mandatperiodens arbete, och en som utgår från
arbetsplanen som antogs på kongressen 2013. Anledningen till att dela upp det är för att hålla
isär arbetsplanerna och få mer ordning och enklare översikt
Verksamhetsberättelsen innehåller en översikt över den verksamhet som skett under åren, en
redogörelse för hur förbundsstyrelsen valt att organisera sig och en måluppföljning utifrån
arbetsplan och kongressuppdrag. Verksamhetsberättelsen för 2014 har även en prognos i
måluppföljningen som anger om målet beräknas nås under 2015.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelserna för 2012-2013 samt 2014 till handlingarna.
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Verksamhetsberättelse 2012-2013
Förbundsstyrelsens organisation 2012-2013
Styrelsen

2012-2013
Linda Engström (ordförande), Vidar Aronsson (ordförande), Linda Adolfsson (sekreterare),
Lina Boberg (kassör), Malin Thorson (utbildningsledare), Lovisa Bengtsson, Ahmed Amin,
Mårten Malm, Eric Tegnander, Karin Melbin, Rasmus Åkesson.
Förbundsstyrelsen har haft sju protokollförda möten under 2012 samt tre protokollförda
möten under 2013.

2013-2015
Malin Thorson (ordförande), Eric Tegnander (ordförande), Linn Heiel Ekeborg (sekreterare),
Lina Boberg (kassör), Linda Tjälldén (utbildningsledare), Lina Jacobsson, Andreas Jansson,
Anneli Bylund, Thomas Ahlström, Nicole Steegmans, Lucas Nilsson
Förbundsstyrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2013.
Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av en person från varje verksamhetsutskott.

2012-2013
Linda Engström (sammankallande), Karin Melbin, Lina Boberg, Rasmus Åkesson och Mårten
Malm. Övriga förbundsstyrelseledamöter har ersatt vid behov.

2013-2015
Eric Tegnander (sammankallande), Linda Tjälldén, Lucas Nilsson, Thomas Ahlström, Anneli
Bylund. Övriga förbundsstyrelseledamöter har ersätt vid behov, i första hand av någon från
samma utskott som den frånvarande.
Revisorer
På kongressen 2011 valdes Ellinor Eriksson och Lars Halvarsson till revisorer. Till
revisorssuppleanter valdes Hanna Rönnmark och Hatice Taskin. Hatice Taskin började 2012
arbeta på den redovisningsbyrå UNF använder sig av och kunde därför inte fortsätta vara
revisorsuppleant för UNF.
På kongressen 2013 valdes Lars Halvarsson och Robert Damberg till revisorer, samt Andrea
Lavesson och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter.
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Arbetssätt
Förbundsstyrelsen har arbetat i utskott för verksamhetsområdena socialt, förebygg,
organisation, drogpolitik och globalt. Dessa utskott har fått arbetsplansmål och
kongressuppdrag tilldelade till sig och arbetat utifrån dem. Utöver utskotten har
förbundsstyrelsen bildat grupper för olika projekt. Förbundsstyrelsen har följt en
delegationsordning som antogs i augusti 2011 fram tills att en ny antogs i augusti 2013.
Utskotten har under hösten skrivit strategidiskussioner och tagit fram konkreta projekt som
de vill arbeta med under nästkommande år. I november fördelas pengar till de olika projekten.
Förbundsstyrelsens arbete 2013
Det hände mycket i UNF under 2013. Bland annat så lanserades en idédebattsblogg för att
bland annat få i gång debatten och motionsskrivandet fram till kongressen. Arbetet var
uppskattat och resulterade i en skrift som delades ut under kongressen.
Under året utvecklades även Bra Uteliv på alla nivåer inom organisationen. Utelivsställen och
nyktra mötesplatser har certifierats och kommunranking genomfördes med ett stort
genomslag i lokalmedia. Bra Utelivshelger har genomförts och lokala utelivsgrupper har
startats upp och stöttats.
UNF har tillsammans med Active haft en organisationsgemensam drogpolitisk utvecklartjänst
som arbetat med UNF och Actives alkoholpolitiska påverkansarbete i EU.
På det sociala området har man startat midsommarresan – ett komplement till Julkursen –
som är en klätterresa till Kroatien med utbildning i kamratstöd och personlig utveckling.
Intresset för att åka med var högt hos medlemmarna. Resan har betraktats som en stor succé
både hos deltagare och hos arrangörer. Det har varit många medlemmar på UNF:s sociala
utbildningar, exempel kamratstödskurserna och specialisten Socialt vilket tyder på ett ökat
engagemang för de sociala frågorna.
Även det globala engagemanget har ökat bland medlemmarna de senaste åren. Efter 2012 års
resa till Island och Actives kongress åkte 20 personer till summercamp i Bosnien &
Hercegovina 2013. Den här gången var resan mer utvecklad och deltagarna hade olika uppgifter
på plats.
Under 2013 genomförde även 13 UNF:are Höjdaren globalt i Thailand – med tema Schyst
resande. Dessutom åkte två medlemmar till SCAD i Kenya för att undersöka framtida
samarbeten med Östafrika.
Inom förebyggsarbetet stod kampanjen Fråga Fler i centrum. En kampanjledare anställdes på
heltid och värvartävlingar mellan distrikten pågick under hela året.
Trots värvarkampanjen och mycket verksamhet i organisationen ökade UNF inte i
medlemsantal under 2013. Vid årsskiftet hade vi7277 medlemmar (varav 3660 betalande)
jämfört med året innan då siffran låg på 7331 medlemmar (varav 4170 betalande). Däremot kan
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vi se att de flesta utskotten uppnådde sina mål, vilket tyder på engagerade medlemmar.
Dessutom har vi omnämnts i nationell media fler gånger under 2013 jämfört med året innan
(105 gånger jämfört med 60).
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Utskottens arbete 2012-2013
Organisationsutskottet
Utskottsmedlemmar 2011-2013
Vidar Aronsson (sammankallande)
Lina Boberg
Malin Thorson
Linda Tjälldén
Utskottsmedlemmar 2013-2015
Lina Boberg (sammankallande)
Linda Tjälldén
Andreas Jansson
Linus Henriksson
Arbetet 2013
Under 2013 gick verksamhetsområdet organisation in starkare som en given del av UNF:s
arbete. Gränserna blev tydligare, styrkan i ett enat bildningsarbete syntes och utskottet
upplevde att flera aspekter av bildningssystemet började sätta sig så som specialister och
föreningsstyrelsesamlingar.
Under 2013 arrangerades två stycken distriktsstyrelsesamlingar samt ett
distriktsordförandenätverk. Arbetet med att stödja och stärka distriktsstyrelserna har varit
starkt under 2013.
Under året har utskottet även arbetat med en föreningsportal kopplat till webbplatsen samt
ett material för föreningsstyrelsesamlingar. Båda dessa projekt har varit led i arbetet med att
hjälpa distrikten att stötta föreningar, tyvärr blev båda försenade och kunde inte lanseras
under året.
Under våren 2013 använde sig UNF av en idédebattsblogg för att bland annat få i gång debatten
och motionsskrivandet fram till kongressen. Arbetet var uppskattat och resulterade i en skrift
som delades ut under kongressen.
Utskottet har haft 6 möten under 2013 och bestått av 4 medlemmar, varav en inte suttit i
förbundsstyrelsen.
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Måluppföljning
UNF är en organisation där medlemmar utvecklas i entreprenörskap, arrangörskap och
ledarskap

UNF skapar utbyten, nätverk och kunskapsspridning i och mellan alla distrikt.
- Uppfyllt. DK/DO-nätverk, Distriktsstyrelsesamlingar, Prioriterat i Pengar Att Söka under
2013. Arbetsutskottet har även beviljat pengar till specifika projekt som jobbat
distriktsöverskridande.

UNF genomför 100 regionala och lokala samarbeten.
- Uppfyllt. Prioriterat i Pengar att söka samt att arbetsutskottet har beviljat pengar till
specifika projekt som jobbat distriktsöverskridande

UNF utbildar 500 medlemmar i arrangörskap och ledarskap.
- Uppfyllt. Åtminstone 650 personer har utbildats i arrangörskap och ledarskap under 2012
och 2013

UNF är en plats där unga människor utifrån sig själva utvecklas genom ansvar och folkbildning
- Uppfyllt. Enklare föreningsadministration, bildningssystem, ökad NBV-samverkan,
distrikten premieras för genomförande av bindningsverksamhet

UNF genomför 70 000 studietimmar
- Ej uppfyllt. Totalt under 2012-2013 genomfördes 17 254 studietimmar. 11 329 under 2012 och
5925 under 2013

UNF:s förtroendevalda medlemmar deltar aktivt för att förbättra UNF:s organisationskultur

UNF har 23 fungerande och självständiga distriktsstyrelser.
- Uppfyllt. Distriktsbidrag, FS-faddrar, utbildningar

UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte.
- Ej uppfyllt. 96 föreningar rapporterade årsmöte 2013, vi skärpte kraven ganska rejält inför
inrapportering till Ungdomsstyrelsen vilket gav färre godkända föreningar.

1 000 medlemmar deltar i något av UNF:s årsmöten.
- Uppfyllt. ca 580 på FÅM och DÅM per år
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UNF använder olika beslutsmetoder för att gynna beslutsprocessen och har inkluderande
mötesformer under organisationens årsmöten.
- Uppfyllt. Kreativa former, DÅM, kongress

1 600 medlemmar går UNF:aren.
- Uppfyllt. Uppskattningsvis 800 personer går UNF:aren varje år

UNF har en levande och pågående intern idé- och utvecklingsdebatt.
- Uppfyllt. Idédebattsprojekt, Motdrag, Facebook och samlingar enligt bindningssystemet.

UNF har tre fungerande verksamhetsnätverk varav ett riktar sig till 20-35 åringar
- Ej uppfyllt. Straight Edge-nätverk finns, men utskottet har valt att inte prioritera målet.
Uppmuntran till att jobba i nätverk görs, bland annat genom Pengar Att Söka
Drogpolitiska utskottet
Utskottsmedlemmar 2011-2013
Linda Engström (sammankallande)
Lovisa Bengtsson
Jenny Lind
Alina Anderberg
Utskottsmedlemmar 2013-2015
Malin Thorson (sammankallande)
Nicole Steegmans
Thomas Ahlström
Amanda Ylipää
Sara Hallman
Arbetet 2013
Fokus under året för utskottet har varit att fortsätta förverkliga Bra Uteliv på alla nivåer inom
organisationen. Utelivsställen och nyktra mötesplatser har certifierats och kommunranking
genomfördes med ett stort genomslag i lokalmedia. Bra Utelivshelger har genomförts och
lokala utelivsgrupper har startats upp och stöttats.
EU-gruppen har fortsatt sitt arbete i samarbete med de politiska assistenterna i Bryssel och
bland annat lyft frågan om alkoholindustrins roll i den europeiska alkoholpolitiken. Utskottet
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har också haft ett samarbete med Active om en Organisationsgemensam drogpolitisk
utvecklartjänst som har vässat både vårt och Actives alkoholpolitiska påverkansarbete på
Europanivå.
Under året genomfördes Höjdaren Drogpolitik som inkluderade en bildnings- och
påverkansresa till Bryssel och som avslutades på Almedalsveckan. Under Almedalsveckan var
UNF återigen på plats med sitt uppskattade drinkteam och fick också presentera vårt arbete
med Bra Uteliv på LSU – Sveriges ungdomsorganisationers seminarium.
Utskottet har representerat UNF i många drogpolitiska sammanhang och arbetat för att
påverka opinionen och beslutsfattare. Vi har uppmärksammat relevanta frågor i media och
bland annat synts med koppling till alkoholfritt och Vit Jul.
Måluppföljning
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
I samtal med partier och politiker är det tydligt att UNF är en känd och framgångsrik aktör och
flera politiker inom vårt område refererar till UNF och det arbete som vi gör. Vi blir också ofta
tillfrågade av media och andra organisationer om frågor som rör oss.

UNF bedriver ett samlat och långsiktigt påverkansarbete i Sverige under en tydlig ram som
förenar nationellt och lokalt politiskt arbete.
- Uppfyllt. Görs genom Bra Uteliv som varit ramen för det politiska arbetet under perioden.

UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra svenska EUparlamentariker.
- Uppfyllt. UNF har samarbetat med 8 parlamentariker genom framförallt
brysselassistenterna.

UNF driver ett aktivt påverkansarbete i Sverige och genomför samarbete med 16
riksdagsledamöter.
- Uppfyllt. UNF är aktiva inom påverkansarbete på lokal och nationell nivå och har samarbetat
med minst 16 riksdagsledamöter från flera olika partier.

UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella mediekanaler.
- Delvis uppfyllt. UNF har omnämnts uppskattningsvis 165 gånger nationellt. 60 gånger under
2012 och 105 gånger under 2013. Bland annat kring Almedalen, Vit Jul och alkoholfritt.

UNF har tre långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i riksdagen.
- Delvis uppfyllt. Det finns samarbete och många goda kontakter men utan långsiktigt
perspektiv. Utskottet har börjat skapa struktur och prioriteringar.
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I 80 procent av UNF:s distrikt bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete
som en aktiv del i verksamheten.
Uppskattningsvis har i princip alla distrikt gjort drogpolitisk verksamhet som
utköpskontroller, utbildningar eller certifieringar. Hur aktivt och kontinuerligt varierar. De
flesta distrikt deltar i nationella satsningar och har enskilda medlemmar som engagerar sig
drogpolitiskt.

UNF genomför 100 offentliga aktioner, manifestation och demonstrationer.
- Uppfyllt. Det har genomförts uppskattningsvis minst ca: 50 per år. Dessa har genomförts
bl.a. i samband med UNF till Alla, Ljusmanifestationen för narkotikans offer,
Folknykterhetens Vecka och lokala utköpskontroller eller utbildningar.

UNF uttalar sig lokalt om drogpolitik i 200 mediesammanhang.
- Uppfyllt. Vi hade 420 respektive 470 lokala pressklipp totalt för 2012 och 2013. Av dem
beräknas strax över hälften röra drogpolitik.

UNF utbildar 300 medlemmar i drogpolitik.
- Uppfyllt. Under 2012 utbildades ca 160 personer. Under 2013 utbildades över 160 personer
under bland annat DSS:en, Höjdaren, Specialister samt Bra Utelivshelger.

UNF har 10 drogpolitiska grupper, varav 5 samverkar med övriga IOGT-NTO-rörelsen.
- Delvis uppfyllt. Under 2013 har vi haft runt 5- 10 aktiva grupper. Enstaka har varit
rörelsegemensamma. Utskottet har satsat mest på att stötta och starta nya Utelivsgrupper.

UNF påverkar lokala politiska processer genom att träffar 70 lokala och regionala politiker och
är medverkande i 20 medborgarförslag/motioner.
- Ej uppfyllt. 5 medborgarförslag/motioner har lagts och uppskattningsvis har 40 lokala och
regionala politiker träffats. Fokus har legat på att drogpolitiska grupper och distrikt ska göra
det de själva prioriterar.
Sociala utskottet
Utskottsmedlemmar 2011-2013
Karin Melbin (sammankallande)
Wilda Kristiansson
Gabriella Franzén
Marcus Thörn Damin
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Utskottsmedlemmar 2013-2015
Anneli Bylund (sammankallande)
Andreas Jansson
Elina Pesonen
Malin Andersson
Arbetet 2013
Under året som gått har engagemanget i det sociala verksamhetsområdet vuxit hos UNF:s
medlemmar. Detta syns genom att det varit rekordmånga medlemmar som sökt sig till
kamratstödskurserna och Specialisten Socialt. Alltfler förebilder för det sociala
verksamhetsområdet växer fram och fler medlemmar engagerar sig på hemmaplan.
Utskottet har mött medlemmar och diskuterat normkritik, hållbart engagemang och
inkludering, vilket spridit sig som ringa på vattnet i form av nytt engagemang och nya idéer
inom områdena. Även diskussionen om UNF:s verksamhet har under året tagits upp till en
strategisk nivå hos förbundsstyrelsen. Dessa diskussioner har lett till skarpa arbetsplansmål
och att frågan om verksamhet nu ägs av Sociala utskottet.
Det har arbetats fram ett koncept på hur UNF ska bedriva ett samarbete med stödgrupper.
Arbetet kom igång ordentligt under våren och på fem orter startades samarbeten upp. Dessa
samarbeten har bland annat resulterat i att personer från stödgruppsverksamheten har blivit
medlemmar i UNF och deltagit på både midsommarresan och julresan.
Som ett komplement till julresan och för att knyta ihop stödgruppsamarbetet hade
midsommarresan premiär. Intresset att åka var stort hos medlemmarna och det var många
som ansökte om att få följa med till Kroatien. Under en vecka fick deltagarna klättra, utvecklas
som person och lära sig mer om kamratstöd. Resan har betraktats som en stor succé både hos
deltagare och hos arrangörer.
Måluppföljning
Fler barn och unga i missbruksmiljöer får stöd, erkänns och uppmärksammas

Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF.
- Uppfyllt. All verksamhet inom UNF är en nykter frizon. Särskilda satsningar har gjorts på
aktiviteter under högtider och ett koncept på samarbete med stödgrupper arbetats fram.

2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och medlemskap i UNF.
- Ej uppfyllt. Ett samarbete med stödgrupper på 5 orter har genomförts.

UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 kommuner.
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- Uppfyllt. I samband med midsommar var det fem distrikt som fick extra bidrag för att göra
en midsommaraktivitet. Vit Jul har bidragit mycket och det har även prioriterats i
distriktsbidraget.

50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och unga som
växer upp i missbruksmiljöer.
- Delvis uppfyllt. Under året har det genomförts flera utbildningar inom det sociala området.
Specialisten Socialt, DSS:en, klätterresan och julresan är några exempel.

UNF skapar opinion kring den skada barn och ungas utsätts för vid risk- och missbruk.
- Uppfyllt. Genom deltagande i bland annat Vart Femte Barn och Vit Jul-kampanjen.

UNF deltar i två landsomfattande kampanjer/år för att uppmärksamma frågan om barn och
unga människor i missbruksmiljö.
- Uppfyllt. Vart Femte Barn och Vit Jul
UNF har starka, ideologiska och engagerade medlemmar med olika intressen och bakgrund

40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år.
- Ej uppfyllt. Svårt mål att uppnå. Det har arbetats med genom en medlemskapsundersökning,
utbildningar och Volontärbyrån.

UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor.
- Uppfyllt. Specialisten Socialt, DSS:en, Klätterresan, Julresan och lokala utbildningar.

Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingsarbete.
- Delvis uppfyllt. Har kommunicerats ut på bland annat FSS:er

UNF utvecklar verksamheten så den passar olika målgrupper.
- Delvis uppfyllt. UNF:s material har granskats med normkritiska ögon,
jämställdhetsbokslutet har arbetats med, samtal om normer har förts i samband med DÅM

UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och engagerar
medlemmar.
- Uppfyllt. Normkritiska diskussioner, hållbart engagemang, utredning om medlemskapet

UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper.
- Delvis uppfyllt. UNF Inkluderar, normkritiska samtal, jämlikhetsmål och granskning av
UNF:s material
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Globala utskottet
Utskottsmedlemmar 2011-2013
Rasmus Åkesson (sammankallande)
Eric Tegnander
Linn Heiel Ekeborg
Andrea Holm
Utskottsmedlemmar 2013-2015
Linn Heiel Ekeborg (sammankallande)
Lucas Nilsson
Anna Thor
Viggo Stahle
Arbetet 2013
Vi har sett ett ökat intresse i UNF för det globala arbetet de senaste åren. Efter ett högt
söktryck på de 50 platserna UNF hade till Actives kongress på Island 2012 valde vi att skicka 20
personer till Actives summercamp i Bosnien & Hercegovina 2013.
Under året har även 13 UNF:are varit på Höjdaren globalt i Thailand – en resa med tema Schyst
resande. Dessutom åkte två medlemmar till SCAD i Kenya för att undersöka framtida
samarbeten.
Under påsk gick Sobertrip till Tyskland med ca 15 UNF:are.
Active hade tre seminarier som UNF hade representanter på. 2012 i Krakow och London och
2013 i Estland.
Utskottet har även jobbat mycket på att förbättra kommunikationen mellan UNF och IOGTNTO-rörelsens Internationella arbete. Framför allt för att få relevant information som går att
sprida bland våra medlemmar, och för att öka intresset för att samla in pengar till arbetet.
Måluppföljning
UNF är experter på lokala och globala metoder för att bekämpa alkohol som utvecklingshinder

UNF utbildar 300 medlemmar i globala frågor.
- Ej uppfyllt. Ca 225 medlemmar har utbildats. 140 stycken under 2012 och 85 under 2013.
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UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut både inom
och utanför ramen för Världens barn.
- Uppfyllt. Ca 60 000 kr om året

20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.
- Ej uppfyllt. Högt mål och svårt att mäta. Kanske 5 procent.

UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang.
- Uppfyllt. Fortsatt jobb på tillgänglig marknadsföring och tydliga ramar i och med GYEW och
under t.ex. Bosnienresan.

20 föreningar arbetar aktivt med globala frågor.
- Ej uppfyllt. Enskilda medlemmar i distrikten jobbar med globala frågor men inte hela
föreningar.
UNF har väl fungerande utbyten runt om i världen för att bygga starka och nyktra
ungdomsorganisationer

UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer
- Uppfyllt. ADIC Sri Lanka, NORDGU, ACTIVE, UNF Finland, Juvente Norge, Juvente
Tyskland, SCAD Kenya

UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE-arrangemang.
- Ej uppfyllt. Ca 100 stycken.

UNF samarbetar med relevanta svenska aktörer för att uppdatera och utveckla vårt arbete.
- Uppfyllt. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Schyst resande

UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess
samarbetspartners.
- Delvis uppfyllt. Under 2012 genomfördes GYEW, Global Youth Empowerment Weekend.
Den fick inte någon repris
Förebyggsutskottet
Utskottsmedlemmar 2011-2013
Mårten Malm (sammankallande), Ahmed Amin, Lina Jacobsson, Samuel Somo
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Utskottsmedlemmar 2013-2015
Eric Tegnander (sammankallande), Lina Jacobsson, Max Johansson, John-Erik Sjöberg
Arbetet 2013
Arbetet präglades väldigt mycket av kampanjen Fråga Fler, som hade en heltidsanställd
kampanjledare till sitt förfogande. Mycket av det attitydpåverkandearbetet genomfördes av
Fake Free, som varit väldigt självständiga.
Arbetet i utskottet var stundtals haltande beroende på interna problem. Det innebär att
inblandad personal dels fick täcka upp mycket för de ideella och dels fick agera väldigt mycket
självständigt. Arbetet i utskottet fick sig ett uppsving i och med utskottsbytet, framförallt
förbättrades den ideella styrningen av helårskampanjen Fråga fler.
På JUNF-området fanns det under 2013 ett samarbete som fördjupades i takt med att året gick.
Bland annat genomfördes en JUNF-kickoff under hösten.
När det gäller skolmetoder så valde utskottet med stöd från förbundsstyrelsen 2012 att avsluta
arbetet med oPåverkad. På uppdrag från styrelsen började man också leta efter en ny
skolmetod som skulle kunna användas av UNF under överskådlig tid och utan att vara
personalberoende. Olika förslag diskuterades, bland annat Arvsfondsprojektet Trivselgerillan
och vårt samarbete med RNS och NSG kring Projekt Oberoende, men till slut gick uppdraget
till tankesmedjan Fake Free. Detta resulterade i att Snacka Fest togs fram, med beräknat
färdigdatum under 2014.
Sammanfattningsvis var perioden besvärlig för förebyggsutskottet. Det fanns en hög press
från landet, inte minst i form av väldigt ambitiösa mål från kongressen, som man inte riktigt
lyckades leva upp till. Resultaten var därför blandade: Å ena sidan lyckades man inte uppnå de
medlems- och betalandemål man fick av kongressen, å andra sidan var det flera distrikt som
deltog i kampanjen och fick upp ett sug för att värva och växa. Man vågade ta steget att lägga
ner oPåverkad och knöt till sig Fake Free för att ta fram något nytt som dels låg mer i tiden och
dels var bättre anpassat för UNF:s kapacitet. Slutligen har tänket kring JUNF-frågor utvecklats
mycket under året, framförallt på förbundsnivå i de båda organisationerna.
Måluppföljning
UNF:s alla distrikt ökar i medlemsantal

UNF är 10 000 medlemmar
- Ej uppfyllt. 7331 vid årsskiftet 2012/2013 och 7277 årsskiftet 2013/2014

6500 av UNF:s medlemmar har betalat sin medlemsavgift.
- Ej uppfyllt. 4170 betalande vid årsskiftet 2012/213 och 3660 betalande årsskiftet 2013/2014

UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder.
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- Ej uppfyllt. 125 under 2012. Oklart hur många 2013.

60 procent av alla som värvas till UNF betalar sin medlemsavgift under första året.
- Ej uppfyllt. 40,3 % under 2012, 43,7 % år 2013

UNF har övergångsverksamhet som riktar sig till Junis-medlemmar i UNF-ålder och värvar
800 stycken.
- Ej uppfyllt. Vi har verksamhet och en JUNF-grupp, men någon statistik finns inte. Av 2565
nya medlemmar årsskiftet 2013/2014 var 105 av dessa medlemmar i Junis 2013.
200 000 av Sveriges ungdomar mellan 13 och 25 känner till vad UNF står för och har reflekterat
kring alkoholnormen

UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga.
- Oklart om detta uppfyllts. Mätning saknas.

UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom skolmetoden oPåverkad.
- Ej uppfyllt. oPåverkad är nerlagt sedan länge. Utöver det finns Projekt Oberoende, Fake
Free:s föreläsningar och en del lokala samarbeten. Det finns inga siffror på hur många skolor vi
haft samarbete med, dock inte 150 stycken.

UNF arrangerar 200 utåtriktade arrangemang.
Oklart om detta uppfyllts. Mätning saknas.

UNF har omfattande samarbeten med fem organisationer inom och utanför
nykterhetsrörelsen som riktar sig till UNF:s målgrupp.
- Delvis uppfyllt. ”Omfattande samarbeten” är i det här fallet svårdefinierat. Samarbete har
dock skett med RNS, Non Smoking Generation, Smart Ungdom, NBV, Junis, SSU med flera.

UNF som organisation syns i media 200 gånger, undantaget den drogpolitiska debatten
- Uppfyllt. Ca 200 gånger under 2012 och 250 under 2013.

UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet
- Uppfyllt.
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Medlemsantal
År

Totalt

Betalande

Nya

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

7011
6540
6822
7087
7108
6210
6550
6767
7408
7751
7417
7331
7277

4012
3950
3998
4453
4248
3859
3955
4079
4340
4323
3840
4170
3660

2845
2528
2680
3050
2667
2090
2809
3103
3304
3100
2968
3236
2565

Aktiva föreningar
År

Antal föreningar som rapporterat årsmöte

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

92
119
108
121
135
120
120
118
100
142
106
111
96
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Bildningsverksamhet
2012
24-26 feb
2-4 mars
7-11 mars, 20-22 april,
10-13 maj
9-11 mars
30 mars-1 april
30 mars-1 april
11-13 maj
31 aug-2 sep
14-16 sep
21-23 sep
5-7 okt
5-7 okt
29 nov-1 dec
7-9 dec
22-31 dec

Specialisten Globalt
Ett bra uteliv-helg

Göteborg
Tollare

Höjdaren Socialt

olika

Specialisten Förebygg
Specialisten Drogpolitik
Folkbildaren
Specialisten Socialt
Specialisten Drogpolitik: Make It Happen
Folkbildaren + Specialisten Förebygg
Förbundssamling
Specialisten Globalt
Specialisten Socialt
Specialisten Förebygg
Specialisten Drogpolitik
Julkurs

Huddinge
Alvesta
Uppsala
Västernorrland
Uppsala/Lilla Ransta, Riga
Jönköping
Borås
Örebro
Kramfors
Gävleborg
Lund
Västindien

Ett bra uteliv-helg #2
Specialisten Socialt
Folkbildaren Arrangören
Höjdaren Drogpolitik
Kongressförfest
DSS
Kongressutskottshelg
DO-nätverk
Midsommarresa
Kongress

Stockholm
Nora
Stockholm
olika
Norrköping
Tollare
Tollare
olika
Kroatien
Borås
Skövde, Stockholm,
Thailand
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Norrbotten

2013
1-3 feb
8-10 feb
15-17 feb
Våren 2013
8-10 feb
26-28 april
17-19 maj
3 gånger under året
juni
25-30 juni
6-8 sep, 4-6 okt, 27 okt10 nov
11-13 okt
18-20 okt
27 okt
8-10 nov
29 nov-1 dec
dec

Höjdaren Globalt
Utskottshelg
Ett bra uteliv-helg #3
Valberedningskurs
Ideologisk storhelg
Specialisten Globalt
Julkurs

Utbildningar på uppdrag (Specialister och Folkbildaren) är markerade i blått.
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Studiecirkelverksamhet 2012-2013 (NBV)
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År

Antal arrangemang

Antal studietimmar

2012
2013

477
310

11 329
5 925
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Verksamhetsberättelse 2014
Inledning
Under 2014 har många av våra verksamhetsområden utvecklats. Inom det globala området har
man satsat mycket på utbyten. Fler medlemmar har intresserat sig för de globala frågorna. I
oktober hade UNF både ombud och deltagare på IOGT Internationals kongress i Thailand. Ett
antal distrikt har arrangerat egna utbyten med olika Activeorganisationer. Förbundsstyrelsen
har försökt att prioritera att ge distrikt, föreningar och medlemmar lättillgängliga verktyg för
att kunna arbeta med de globala frågorna själva, utan styrning från förbundet.
Intresset kring det sociala verksamhetsområdet växer bland medlemmar detta har dels synts
på diskussioner ute i landet, men främst på antalet sökande till sociala områdets kurser och
utbildningar; Höjdaren socialt, certifierad normbrytare, klätterresan och julresan. Vit julkampanjen 2014 blev också en succé. UNF stod för homepartyn med tema Vit jul, vi hade två
julaftonsfiranden och en mängd jullovsaktiviteter. 2014 var också ett rekordår för antalet
ställningstaganden på Vit juls hemsida!
Medlemsökning har varit i fokus inom förebyggsområdet. Mycket arbete har handlat om att
engagera medlemmar och förtroendevalda med ett nytt fokus på betalandeantal samt att
skapa ett helhetstänk i synen på medlemsökning. Gällande attitydpåverkan har mycket kretsat
kring den större attitydpåverkanssatsningen, men insatser har också gjorts kring bl.a. Fake
Free och skolmaterialet Snacka Fest.
2014 var ett supervalår med val både i Sverige och EU vilket innebar många tillfällen att
engagera sig i de drogpolitiska frågorna. Förutom det allmänna arbetet inför och efter valen
har ett särskilt fokus legat på att samarbeta med de partipolitiska ungdomsförbunden vilket
bl.a. gjordes genom en utbildningsdag. Cannabis är en fråga som UNF blivit mer kunniga och
aktiva kring och vi har haft en Specialist med fokus på cannabis och debattartiklar om frågan.
Organisationsarbetet har präglats av föreningsstöd, bildning och ledarskap.
Förbundsstyrelsen har jobbat med föreningsstöd genom bland annat samlingar, en ny del på
webbplatsen och nytt bidragssystem. Under året har förbundet arrangerat en distriktsstyrelsesamling, en förbundssamling och ett distriktsordförandenätverk samt stöttat arrangerandet
av fem stycken specialister. Efter att förbundsstyrelsen i maj klubbade UNF:s nya ledarsyn har
utskottet jobbat vidare med praktisk tillämpning av den.
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Förbundsstyrelsens organisation 2013-2015
Styrelsen
Malin Thorson (ordförande), Eric Tegnander (ordförande), Linn Heiel Ekeborg (sekreterare),
Lina Boberg (kassör), Linda Tjälldén (utbildningsledare), Lina Jacobsson, Andreas Jansson,
Anneli Bylund, Thomas Ahlström, Nicole Steegmans och Lucas Nilsson
Förbundsstyrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2013, sju under 2014 samt tre
under första delen av 2015.
Utskott
Förbundsstyrelsen har under mandatperioden arbetat i utskott för verksamhetsområdena
socialt, förebygg, organisation, drogpolitik och globalt. Utskotten har fått arbetsplansmål och
kongressuppdrag tilldelade till sig och arbetat utifrån dem. Utöver utskotten har
förbundsstyrelsen bildat grupper för olika projekt.
Drogpolitiska utskottet har bestått av Malin Thorson (utskottsordförande), Nicole
Steegmans, Thomas Ahlström, Sara Hallman, Isabelle Benfalk (från september 2014) och
Amanda Ylipää (fram till september 2014).
Förebyggsutskottet har bestått av Eric Tegnander (utskottsordförande), Lina Jacobsson, Max
Johansson och John-Erik Sjöberg (fram till september 2014).
Globala utskottet har bestått av Linn Heiel Ekeborg (utskottsordförande), Lucas Nilsson,
Elon Larsson (från september 2014), Viggo Stahle (fram till februari 2015) och Anna Thor
(fram till augusti 2014).
Organisationsutskottet har bestått av Lina Boberg (utskottsordförande), Linda Tjälldén,
Andreas Jansson och Linus Henriksson
Sociala utskottet har bestått av Anneli Bylund (utskottsordförande), Andreas Jansson, Malin
Andersson, Angelica Ogland (från augusti 2014) och Elina Pesonen (fram till augusti 2014).
Arbetsutskottet har bestått av en person från varje verksamhetsutskott. Eric Tegnander
(sammankallande), Linda Tjälldén, Lucas Nilsson, Thomas Ahlström och Anneli Bylund.
Övriga förbundsstyrelseledamöter har ersatt vid behov, i första hand av någon från samma
utskott som den frånvarande.
Revisorer
På kongressen 2013 valdes Lars Halvarsson och Robert Damberg till revisorer, samt Andrea
Lavesson och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter.
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Så här tyder du måluppföljningen:
”Uppfyllelse 2014”

= Har målet uppnåtts under 2014?

”Prognos 2015”

= Kommer målet uppnås under 2015?



= Målet är uppnått



= Målet är delvis uppnått



= Målet är inte uppnått
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Drogpolitik
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
Mål
UNF har långsiktiga
drogpolitiska samarbeten med
tre riksdagspartier och tre
partipolitiska
ungdomsförbund
UNF bedriver aktivt
påverkansarbete i EU och
genomför samarbeten med
fyra svenska EUparlamentariker
UNF agerar i den drogpolitiska
debatten och omnämns 500
gånger i media

UNF har medlemmar som
tillsammans engagerar sig
drogpolitiskt för att påverka
lokala besluts-fattare och
allmänheten
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Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

Kommentar

 

UNF har långsiktiga relationer med
majoriteten av partierna och aktiva
kontakter med fem partipolitiska
ungdomsförbund. En långsiktig struktur
håller på att tas fram för politiska mål
och prioriteringar.

 

Vi har ett aktivt påverkansarbete i EU
med hjälp av våra Brysselassistenter och
har samarbeten med fyra svenska EUparlamentariker. En långsiktig struktur
håller på att tas fram för organiseringen,
politiska mål och prioriteringar.

 

2014 syntes UNF i minst 604 pressklipp,
främst i lokal press och kopplat till
Kommunrankingen, Valborg samt Vit
Jul. Vi bör ha ett lika stärkt resultat
under 2015 som gör att vi kan satsa ännu
mer på kvalitén i hur vi syns.

 

Under perioden har medlemmar
tillsammans arrangerat politikerträffar,
nattaffischerat inför riksdagsvalet, varit
i Bryssel och träffat parlamentariker och
mycket mer.
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I UNF bedrivs drogpolitiska påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i
verksamheten
Mål
UNF har 10 aktiva
drogpolitiska grupper

UNF har en levande
interndebatt om hur en
framgångsrik drogpolitik för
framtiden ser ut

UNF som organisation och
dess medlemmar är experter på
droger, i synnerhet alkohol och
cannabis

Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

Kommentar

 

Arbetet med de drogpolitiska grupperna
har varit svårt att få igång på många
ställen och det har varit svårt för
grupperna att få en tydlig struktur på
arbetet. Det har under perioden funnits
4-6 grupper.

 

Debattle på förbundssamlingen och ett
microbildningspass framtaget kring
interndebatt. Även högre grad av
tillämpning av debatter på interna
utbildningar samt stimulering av
aktivitet i interna debattforum på
Facebook. Svårt att bedöma hur det
kommer att se ut 2015.

 

UNF som organisation får erkännande
av politiker som experter. Specialister
genomförs regelbundet och Höjdaren
VT2015. Utskottet har spetsutbildats
om cannabis och genomfört en
Specialisten med tema cannabis. Svårt
att bedöma hur det kommer att se ut
2015.
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Förebygg
UNF är ledande på kommunikation som påverkar ungas attityder till droger
Mål
UNF har kompetens och
lättillgängliga verktyg för att
arbeta med framgångsrik
attitydpåverkan på den
digitala arenan

UNF samarbetar med andra
kring attityd-påverkan och
andra aktörer väljer att
använda sig av och sprida
UNF:s metoder i sitt
förebyggande arbete
UNF arbetar aktivt för att
unga använder och sprider
våra metoder och verktyg för
att förändra attityder till
alkohol och andra droger
UNF fortsätter att använda
Fake Free:s metoder och alla
våra aktiva medlemmar vet
vad Fake Free är och vad det
innebär
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Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

Kommentar

 

Arbetet har bedrivits inom ramen för
attitydpåverkanssatsningen. I
dagsläget finns kompetensen hos
anställd personal, men har ännu inte
har spridits till medlemmarna.
Lättillgängliga verktyg på den digitala
arenan är på G.

 

Första delen av målet är uppnått. I
attitydpåverkanssatsningen har vi
samarbete med olika aktörer. UNF har
också varit en del av Projekt
Oberoende, där en del handlat om att
sprida UNF:s metoder.

 

UNF har arbetat aktivt för att sprida
våra attitydpåverkande metoder och
verktyg, inte minst i sociala medier.
Ambitionsnivån i målet varit relativt
låg, men målet kommer att uppnås
2015.

 

Tankesmedjan finns inte längre i den
form den hade när målet sattes, men
metoderna och tankarna lever vidare.
UNF har försökt sprida dem
internationellt, vilket gör att första
delen av målet har uppnåtts, dock ej
den andra.
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Alla distrikt bidrar till att UNF ökar i antalet aktiva medlemmar
Mål
UNF har 5 500 betalande
medlemmar

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

Kännedomen om vad UNF är,
vad vi står för och hur man
kan engagera sig ökar bland
Sveriges unga

Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

Kommentar

 

Medlemsantal årsskiftet 2014/2015:
3717 betalande medlemmar. Det blir
svårt att uppnå 5000 i slutet av året.
Arbetet har under perioden handlat
mycket om att ändra fokus från
totalmål till betalandemål.

 

UNF har under perioden arbetat
riktat mot framförallt Straight
Edgeare och datorspelande
ungdomar. Vi har också gjort försök
med ungdomar i förorten och
konventare, med blandade resultat.

Oklart

Oklart

UNF har under perioden genomfört
en igenkänningsundersökning, i
vilken 37 % uppgav att de kände till
UNF. Det är svårt att bedöma om
kännedomen ökat, eftersom vi inte
har något att jämföra med. Målet
kommer förmodligen nås 2015.

 

UNF och Junis har haft en
samverkansgrupp kring övergångar
och arbetat med gemensamma
arrangemang och material. Vi har
ingen exakt siffra för lokala
samarbeten. Bedömningen är att
många föreningar har samarbeten
med Junis men att vi inte når ända
fram.

25 föreningar har ett givande
samarbete med Junis
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Globalt
UNF har utvecklande och inspirerande utbyten för att bygga nyktra och starka
ungdomsorganisationer över hela världen
Mål
UNF engagerar 150
medlemmar i internationella
utbyten

UNF:s medlemmar har
lättillgängliga verktyg för
globalt engagemang

UNF har långsiktiga och
välfungerande samarbeten
med fyra
ungdomsorganisationer i
andra länder
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Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

 
 
 

Kommentar
125 UNF:are deltog i ett internationellt
utbyte under 2014 varav fyra distriktsutbyten med sammanlagt 47 UNF:are.
2015 är det planerat att 94 UNF:are ska
delta i ett utbyte, varav två
distriktsutbyten med 23UNF:are.
Det har tagits fram en guide till
internationella utbyten för distrikten.
2015 äger insamlingsmånad rum i maj.
Det finns även en kampanj planerad i
augusti som ska göra det enklare för
medlemmar att engagera sig.
Juvente Norge, UNF Finland, ADIC Sri
Lanka, Juvente Tyskland, IOGT Polen
m.fl.
Under 2015 kommer alla samarbeten
fortsätta utom ADIC. Förhoppningsvis
kan vi få till ett nytt samarbete med
SCAD Kenya.
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UNF:s medlemmar bidrar till att frågan om alkohol som utvecklingshinder lyfts i
samhällsdebatten och att problemet motarbetas globalt
Mål
UNF engagerar 500
medlemmar i finansieringen av
det globala arbetet

Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

 

Ca: 50 medlemmar under 2014. Det
genomfördes en kampanj kring
Världens barn och i UNF-shoppen
har det lanserats presentaskar.
Under 2015 uppskattar utskottet att
ca: 150 UNF:are kommer att bidra
till målet i form av insamlingsmånad och Världens barn.

 

Tre föreningar jobbar med
utbyten/diskussionskvällar. Under
2015 satsade utskottet på
Föreningsfaddrar där föreningarna
väljer att skänka delar av sitt
verksamhetsbidrag till vårt globala
arbete. Detta nappade 14 föreningar
nappade på, vilket bidrar till att vi
nått målet.

 

Utskottet har haft som ambition att
starta en Actiongrupp som ska
jobba mer med påverkan, men detta
har inte hunnits med.
Förhoppningsvis ska det bildas en
Actiongrupp under 2015.

15 föreningar arbetar med
globala frågor

UNF driver en aktiv påverkan
av myndigheter, idéburna
organisationer och politiska
partier vad gäller handels - och
biståndspolitik på nationell
och EU - nivå

Kommentar
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Organisation
Engagemanget i UNF byggs genom folkbildning och det goda ledarskapet
Mål
1 000 medlemmar har inom
ramen för ett UNFarrangemang reflekterar över
och diskuterat sitt ledarskap
Folkbildning genomsyrar
UNF:s alla
verksamhetsområden och 35
000 studietimmar genomförs

75 föreningar representeras på
föreningestyrelse-samlingar

1 600 medlemmar genomgår
UNF:aren
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Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

Kommentar

 

Totalt har ca: 400 personer berörts
hittills. Sammanlagt under
mandatperioden beräknas siffran
landa på 800-900 medlemmar.

 

Utskottet uppskattar att den första
delen av målet uppnås genom dagens
arbete hos utskottet, samt andra
utskott. Den andra delen är långt ifrån
uppnådd och utskottet har valt att
släppa frågan om studietimmar.

 

Troligtvis är målet nått vid slutet av
2015 i och med att många distrikt har
arrangerat FSS:er utan material under
2014. I och med att materialet nu är
färdigt kan utskottet nu börja jobba
mer med kvalitetssäkring av FSS:er.

 

En verksamhet som genomförs och
flyter på relativt enkelt utan att
utskottet gör så mycket, målet
kommer att vara uppnått i slutet av
2015.
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UNF:s lokala verksamhet stärks och utvecklas på en demokratisk grund
Mål
UNF har en levande idé- och
utvecklingsdebatt

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

Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

 

Målet är inte uppnått ännu, men det
finns goda exempel i verksamheten
och känslan är att vi är närmre
målet nu än tidigare.

 

Årsskiftet 2013/2014 var andelen 77
%. Så snart årsmötesperioden för
2015 är genomförd kan vi mäta igen.

 

Under 2014 startades 28 nya
föreningar. Planen är att fler ska
startas i år då UNF nu har en
föreningsportal, ett föreningskitt
och ett FSS-material

 

Utskottet anser att de
tillhandahåller många olika stöd,
men man genom det arbetet inte är
säkra på att de används.

60 nya föreningar startas

Distrikten tillhandahålls
verktyg och stöd för att
utveckla sin lokala verksamhet

Kommentar
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Socialt
Barn och unga i missbruksmiljöer erkänns, uppmärksammas och får stöd
Mål
UNF har ett välfungerande
samarbete med stödgrupper i
10 kommuner

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

UNF erbjuder 250 aktiviteter
under högtider med stark
alkoholtradition i 75
kommuner
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Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

Kommentar

 

Det finns samarbete med ca: 8
stödgrupper. Under 2015 kommer
arbetet med stödgrupper att
accelerera genom dialog med distrikt
och övriga intresserade, samt
kontinuerlig uppföljning.

 

Under året har UNF deltagit på
kampanjen Spela Roll och Vit julkampanjen som uppmärksammat
frågan. Internt har medlemmar fått
utbildning via Specialister, Höjdaren,
midsommarkursen och julkursen.
Ca: 100 aktiviteter i samband med
högtider.

 

Under 2015 kommer mer pepp riktas
i samband med högtider, och kit till
olika högtider kommer finnas för att
göra det enklare att marknadsföra
sina arrangemang.
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UNF har inkluderande verksamhet som drivs av engagerade medlemmar med olika
förutsättningar och erfarenheter
Mål

Uppfyllelse
2014

Prognos
2015

UNF har regelbunden
verksamhet på 60 olika orter

UNF jobbar aktivt med
framgångsrika metoder som
stärker och engagerar
medlemmar

UNF har varierad verksamhet
som är inkluderande för olika
målgrupper

Kommentar

 

Ca: 70 föreningar uppskattas ha
regelbunden verksamhet 2014. Under
2015 kommer det satsas på att
distrikt i större utsträckning ska
prata med och uppmuntra sina
föreningar till att ha regelbunden
verksamhet. Det kommer också
finnas verktyg för att det ska bli
lättare att bedriva verksamhet.

 

Under året har ett hållbart
engagemang blivit något som allt fler
talar om, främst genom olika
bildningssatsningar bland annat på
Höjdaren socialt och DSS:en. Under
2015 finns planer på en
premieringsmöjlighet för att stärka
och uppmuntra medlemmar lokalt.

 

Certifierad Normbrytare har ökat
normkritiken i organisationen och
öppnat upp ögonen för fler sätt att
inkludera medlemmar. Ett större
arbete med jämställdhet inleds under
2015 och certifierad normbrytare
kommer att fortsätta.
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Kongressuppdrag och principer
Kongressuppdrag
Ta fram underlag för att titta på förutsättningarna att inrätta en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i IOGTNTO-rörelsens globala frågor och
värderingar. Överlämnas till kongressen 2015
för beslut i frågan.
Utreda om det är möjligt att använda ett
gemensamt ekonomisystem för samtliga
distrikt.

Tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se
över hur man på bästa sätt ska kunna jobba
med erfarenhetsutbyten mellan distrikten,
både på förenings- och distriktsnivå.
Ta tips, råd, stöd och hjälp från Jönköpings
distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige.

Uppdatera UNF:s material om arrangörskap
och arrangörsrutiner på förbundsnivå utifrån
ett inkluderingsperspektiv.
Revidera Demokratiplattformen och lägga
fram denna till kongressen 2015

Mäta olika variabler och hur dessa är kopplade
till delaktighet och engagemang, presentera
detta i ett årligt bokslut för att synliggöra
strukturer inom UNF
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Uppfyllelse

Kommentar



Utredningen har skett genom inhämtning
av underlag och diskussion med bland
andra våra folkhögskolor, andra
folkhögskolor med globala utbildningar,
och ideella organisationer som har ägande
över en specifik global profilutbildning.



UNF har undersökt intresset av gemensamt bokföringssystem hos distrikt med en
övervikt för nejsidan. Utskottet tittar på
IOGT-NTO:s nya ekonomisystem där
distrikten kan ha samma som förbundet.



Utskottet har på DO-nätverksträffar och
DSS:er arrangerat erfarenhetsutbyten och
uppmuntrat distrikt att dela med sig av
erfarenheter med varandra.




Dialog förd med alla distrikt som vill och
som deltar på arrangemang.

Blivit uppdaterat avsnitt på nya
webbplatsen.



En grupp och en plattformsredaktör har
tillsatts för att jobba med alla plattformar.
Förslag presenteras på kongressen



Förutom att sammanställa siffror har även
en enkät producerats, dock med för få
svarande för att kunna bli ett underlag till
bokslutet. Ett bokslut och förslag på dess
framtid lämnas till kongressen, ej årligt.
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Identifiera normer som hindrar engagemang
och bidrar till ojämlikhet inom
organisationen. Ta fram en strategi för att
hantera dessa identifierade normer

Se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån
behovet hos personer med dolda funktionsnedsättningar samt personer med andra
särskilda behov



Som strategi har vi bland annat provkört
utbildningen certifierad normbrytare och
under året kommer dessa personer få
använda sina kunskaper genom bland
annat workshops ute i landet. Sociala
utskottet har även inlett ett samarbete med
Maktsalongen och har en arbetsgrupp som
ska jobba med jämställdheten inom UNF.



UNF Inkluderar ska avvecklas så Kompisboken har fått ett kapitel om dolda
funktionshinder. Det finns en modul på
hemsidan om neuropsykiatriska funktionshinder och snart kommer också en checklista för hur arrangemang blir mer
inkluderande.
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Totalt

3050

Aktiva föreningar
Antal föreningar som rapporterat årsmöte
160

120

142

135

140
121

120

120

127

118
106

100

100

111
96

80
60
40
20
0
2004

68

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Bildningsverksamhet 2014
17-19/1

Distriktsordförandenätverk

Wendelsberg

14-16/2

Bra uteliv-helg

Göteborg

21-23/2

Höjdaren Socialt #1

Tollare

4-6/4

Höjdaren Socialt #2

Wendelsberg

25-27/4

Distriktsstyrelsesamling

Tollare

13-15/5

Riksdagsresa

Stockholm

23-25/5

Distriktsordförandenätverk

Stockholm

23-25/5

Distriktskassörsnätverk

Stockholm

29/5-1/6

Höjdaren Socialt #3

Bromma

20-29/6

Midsommarresa

Kroatien

29-31/8

Höjdaren Förebygg #1

Stockholm

19-21-/8

Certifierad Normbrytare #1

Stockholm

26-28/9

Förbundssamling

Lund

2-5/10

Höjdaren Förebygg #2

Jönköping

17-19/10

Distriktsordförandenätverk

Wendelsberg

17-19/10

Bra uteliv-helg

Uppsala

24-26/10

Certifierad Normbrytare #2

Stockholm

21-23/11

Höjdaren Förebygg #3

Stockholm

21-28/12

Julkurs

Frankrike

Studiecirkelverksamhet 2012-2014 (NBV)
År

Antal arrangemang

Antal studietimmar

2012
2013
2014

477
310
263

11 329
5 925
5 239

69

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Rapport om valda kongressutskott (5)
Till skillnad från tidigare år har förbundsstyrelsen inte utsett särskilda utskott för att granska
handlingarna utan har istället satsat på att försöka ge samtliga ombud och även övriga
medlemmar god möjlighet att diskutera handlingarna inför kongressen.
Tidigare år har ett av de utsedda kongressutskotten också ansvarat för att lägga fram ett
förslag på valberedning. Till årets kongress har förbundsstyrelsen valt att tillsätta ett
kongressutskott för denna uppgift. Utskottet har fått namnet Valberedningskommittéen.
Valberedningskommittén sattes ihop genom att förbundsvalberedningen utsåg en
representant bland sina medlemmar, förbundsstyrelsen utsåg en representant bland sina
ledamöter och UNF:s distriktsordföranden fick utse tre ledamöter. Detta är en lösning som
förbundsstyrelsen även föreslår ska införas i stadgarna för kommande kongresser.
Till årets kongress har valberedningskommittéen bestått av:
•
•
•

Från valberedningen: Tea Olsen (senare ersatt av Mark Tägtström)
Från förbundsstyrelsen: Lina Boberg
Från distriktsordförandena: Alva Blomkvist, Jonatan Bengtsson och Simon
Winnfors (Simon hoppade av i slutet av processen när han anställdes av UNF).

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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lägga rapporten till handlingarna.
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Förbundsstyrelsens jämlikhetsbokslut
2013-2015 (6c)
Bakgrund
2007 antog UNF:s kongress ”Jämställd organisation” som innehöll mål och åtgärder kopplat
till jämställdhet. Utifrån detta mätte förbundsstyrelsen olika variabler och presenterade detta
på kongresserna i form av jämställdhetsbokslut. Förutom kön har bokslutet kommit att
inkludera viss data för ålder, regional tillhörighet och antal år som förtroendevald och det
bytte därför namn till Jämlikhetsbokslutet. Mellan 2013-2015 har en påbyggnad skett på
jämlikhetsbokslutet då ålder har utökats som variabel.
Analys
Förbundsstyrelsen har under 2013-2015 jobbat med målen för jämlikhet på flera sätt.
Framförallt har normkritik fått ta en större roll i UNF:s sociala område än tidigare. Vi tror att
begränsande normer är de primära faktorerna för att hindra ett hållbart engagemang i
organisationen. Allt inkluderingsarbete måste därför utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv.
Jämlikhetsbokslutet är ett sätt att följa arbetet med jämlikhet och jämställdhet som görs i UNF
som utgår ifrån statistik. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns många viktiga
och begränsande normer som inte är mätbara och därmed inte är med i jämlikhetsbokslutet.
Utifrån jämställdhetsbokslutet för 2013 – 2015 går det att dra följande slutsatser:
•

•

•

•
•
•

UNF:s medlemsbas har under de senaste 6 åren förändrats från att vara en majoritet
tjejer till att vara mer jämt fördelad mellan könen. Genomsnittsåldern på
medlemmarna har även ökat med mer än 1 år på samma tid.
På föreningsnivå fortsätter trenden att tjejer är överrepresenterade på
sekreterarposten, och killar på resterande klädda poster. Killar är överrepresenterade
på ordförandeposten i en ännu större utsträckning än tidigare.
På distriktsnivå fortsätter trenden att tjejer är överrepresenterade på sekreterar- och
kassörsposten medan fördelningen för ordförandeposten under den tid som
jämlikhetsbokslutet täcker har gått ifrån att vara en stark överrepresentation av tjejer
till att bli mer jämnfördelad till att 2014 ha en överrepresentation av killar för första
gången.
En stor majoritet av de i distriktsstyrelserna är i åldrarna 16-21, där ordförande
tenderar att vara 19-21 år och distriktsstyrelseledamöterna tenderar att vara 16-18 år.
Även i föreningsstyrelser är det en majoritet i ålderskategorin 16-18 år.
Det finns fortfarande skillnader i hur och i vilken utsträckning distrikten jobbar med
jämlikhetsfrågor

Noteras bör att alla referenser till kön i bokslutet avser det juridiska könet, då det är detta som
UNF:s medlemsregister har tillgång till.
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Framtiden
På både UNF:s kongress 2011 och 2013 uttrycktes det en önskan att göra jämlikhetsbokslutet
bredare och med ett större fokus på jämlikhet istället för jämställdhet. Det har dock funnits en
otydlighet kring hur denna fortsatta utveckling ska ske och vad syftet med jämlikhetsbokslutet
ska vara. Därför är det viktigt att kongressen uttalar sig kring detta.
Förbundsstyrelsen ser ett behov av att analysera fler former av engagemang än enbart
förtroendevalda för att få ett mer heltäckande perspektiv. Även UNF:s demokratiska processer
och deltagandet däri bör analyseras, liksom deltagandet på arrangemang där deltagare väljs
samt andra positioner som utses av förbundsstyrelsen, såsom utskottsmedlemmar och
ansvariga/ledare på arrangemang.
Förbundsstyrelsen anser också att variabler såsom distriktstillhörighet, antal år som medlem
och tidigare erfarenheter av våra demokratiska processer bör utökas och inkluderas.

Förbundsstyrelsen föreslår 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.

Anneli Bylund reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut angående andra att-satsen i
detta förslag.
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Sammanställningar
Alla uppgifter om kön är baserade på kön registrerat i medlemsregistret, nästan uteslutande
juridiskt kön.
Färgförklaring
Ljusgul

Könsfördelning inom intervallet 40-60 %

Rosa

Könsfördelning utanför intervallet 40-60 %

Mörklila

Killar

Ljusblå

Tjejer

Sammanställning av data baserat på kön och ålder 2001-2014/2015, UNF
Förbund 2001-2015
Kön

Antal

Killar
Tjejer

Procent

Ålder

44
40

52 %
48 %

22,3
22,8

16
19

46 %
54 %

23,7
23,4

6
3

67 %
33 %

22,7
24,7

Klädda poster
Killar
Tjejer

Ordförande
Killar
Tjejer
Distriktsordföranden 2007-2014
Kön
Killar
Tjejer

Antal

Procent
71
102

41 %
59 %
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Medlemmar 2008-2014
Datum

Kön

2014-12-31

Killar
Tjejer
Totalt

3215
3086
6301

51 %
49 %
100 %

17,6 år
17,6 år
17,6 år

2013-12-31

Killar
Tjejer
Totalt

3609
3668
7277

50 %
50 %
100 %

17,4 år
17,5 år
17,4 år

2012-12-31

Killar
Tjejer
Totalt

3615
3716
7331

49 %
51 %
100 %

16,8 år
17,0 år
16,9 år

2011-12-31

Killar
Tjejer
Totalt

3485
3765
7417

48 %
52 %
100 %

-

Killar
Tjejer
Totalt

3757
3993
7750

48 %
52 %
100 %

16,5 år

Killar
Tjejer
Totalt

3554
3852
7406

48 %
52 %
100 %

16,4 år

Killar
Tjejer
Totalt

3047
3720
6767

45 %
55 %
100 %

16,4 år

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31
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Antal

Procent

Ålder
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Sammanställning av data från förbundsstyrelserna 2001-2015
2013-2015
Namn

Ålder

Distrikt

Eric Tegnander
Malin Thorson
Lina Boberg
Linn Heiel Ekeborg
Linda Tjälldén
Lucas Nilsson
Thomas Ahlström
Lina Jacobsson
Anneli Bylund
Andreas Jansson
Nicole Steegmans

21
25
26
23
24
23
26
22
23
25
20

Skåne
Göteborg & Bohuslän
Gävleborg
Göteborg & Bohuslän
Västernorrland
Skåne
Stockholm
Östergötland
Västernorrland
Stockholm
Västerbotten

Snittålder

Tjejer i FS

23,5

Killar i FS
7

Procent
Tjejer

Totalt
4

11

64 %

Procent
Killar
36 %

2011-2013
Namn

Ålder

Distrikt

Vidar Aronsson
Linda Engström
Lina Boberg
Linda Adolfsson
Malin Thorson

23
25
24
24
23

Kronoberg
Västerbotten
Gävleborg
Västmanland
Göteborg & Bohuslän

Snittålder
22,8

Tjejer i FS

Killar i FS
6

Procent
Tjejer

Totalt
5

11

55 %

Procent
Killar
45 %
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Ahmed Amin
Eric Tegnander
Karin Melbin
Lovisa Bengtsson
Mårten Malm
Rasmus Åkesson

23
19
25
21
20
24

Gävleborg
Skåne
Västernorrland
Kronoberg
Kronoberg
Skaraborg

2009-2011
Namn

Ålder

Distrikt

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

21
23
26
22
25
25
25
19
23
20
19

Kronoberg
Västerbotten
Gävleborg
Gävleborg
Dalarna
Örebro
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Jönköping
Älvsborg
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Snittålder
22,5

Tjejer i FS

Killar i FS
5

Procent
Tjejer

Totalt
6

11

45 %

Procent
Killar
55 %
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2007-2009
Namn

Ålder

Distrikt

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

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

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

Snittålder

Tjejer i FS

22,6

Killar i FS
6

Procent
Tjejer

Totalt
6

12

50 %

Procent
Killar
50 %

2005-2007
Namn

Ålder

Distrikt

Robert Damberg
Hanna Rönnmark
Jon-Erik Flodin
Therese Johnasson
Andreas Ericsson

23
24
21
22
25

Östergötland
Västerbotten
Gävleborg
Gävleborg
Jämtland

Snittålder
22,6

Tjejer i FS

Killar i FS
7

Procent
Tjejer

Totalt
7

14

50 %

Procent
Killar
50 %
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Marie Lindmark
Sofia Ivarsson
Peter Andersson
Sofia Hallbert
Oskar Jalkevik
Salam Kaskas
Sergio Manzanares
Carina Boman
Leonard Axelsson

20
23
23
23
21
23
22
24
22

Norrbotten
Dalarna
Östergötland
Göteborg och Bohuslän
Dalarna
Örebro
Gävleborg
Skåne
Halland

2003-2005
Namn

Ålder

Distrikt

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

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

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

78

Snittålder
22,0

Tjejer i FS

Killar i FS
4

Procent
Tjejer

Totalt
9

13

31 %

Procent
Killar
69 %
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Erik Wiklund

18

Jämtland

2001-2003
Namn

Ålder

Distrikt

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

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

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

Snittålder
21,8

Tjejer i FS

Killar i FS
5

Procent
Tjejer

Totalt
7

12

42 %

Procent
Killar
58 %
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Sammanställning av data från distriktsstyrelserna 2010-2014
2014
Distrikt
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Totalt

Tjejer i DS

Killar i DS

4
5
1
2
2
3
1
3
3
2
2
3
3
3
4
5
3
3
1
2
3
3
2
63

Procent
Tjejer

Totalt
2
2
2
4
4
4
3
2
2
5
3
1
2
2
3
2
2
5
4
5
4
2
4
69

6
7
3
6
6
7
4
5
5
7
5
4
5
5
7
7
5
8
5
7
7
5
6
132

67 %
71 %
33 %
33 %
33 %
43 %
25 %
60 %
60 %
29 %
40 %
75 %
60 %
60 %
57 %
71 %
60 %
38 %
20 %
29 %
43 %
60 %
33 %
48 %

Procent
Killar
33 %
29 %
67 %
67 %
67 %
57 %
75 %
40 %
40 %
71 %
60 %
25 %
40 %
40 %
43 %
29 %
40 %
63 %
80 %
71 %
57 %
40 %
67 %
52 %

2013
Distrikt
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg

80

Tjejer i DS

Killar i DS
4
5
4
2
3
4

Procent
Tjejer

Totalt
3
1
2
3
4
3

7
6
6
5
7
7

57 %
83 %
67 %
40 %
43 %
57 %

Procent
Killar
43 %
17 %
33 %
60 %
57 %
43 %
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Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Totalt

3
3
3
2
6
4
3
3
4
5
3
4
2
4
2
5
2
80

4
2
1
3
2
2
1
1
1
1
3
5
4
4
3
2
2
57

7
5
4
5
8
6
4
4
5
6
6
9
6
8
5
7
4
137

43 %
60 %
75 %
40 %
75 %
67 %
75 %
75 %
80 %
83 %
50 %
44 %
33 %
50 %
40 %
71 %
50 %
58 %

57 %
40 %
25 %
60 %
25 %
33 %
25 %
25 %
20 %
17 %
50 %
56 %
67 %
50 %
60 %
29 %
50 %
42 %

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

Tjejer i DS

Killar i DS
2
4
2
3
3
3
4
3
3
1
2
4
2
2
1
6
4
5

Procent
Tjejer

Totalt
4
2
4
1
2
4
2
4
2
4
5
1
3
3
2
1
2
3

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

33 %
67 %
33 %
75 %
60 %
43 %
67 %
43 %
60 %
20 %
29 %
80 %
40 %
40 %
33 %
86 %
67 %
63 %

Procent
Killar
67 %
33 %
67 %
25 %
40 %
57 %
33 %
57 %
40 %
80 %
71 %
20 %
60 %
60 %
67 %
14 %
33 %
38 %
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Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Totalt

4
3
1
4
3
69

3
3
3
2
3
63

7
6
4
6
6
132

57 %
50 %
25 %
67 %
50 %
52 %

43 %
50 %
75 %
33 %
50 %
48 %

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

82

Tjejer i DS
3
3
3
6
2
3
3
3
1
3
4
3
4
1
4
3
7
3
1
4
2
3
2
71

Killar i DS

Procent
Tjejer

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

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

43 %
43 %
60 %
75 %
29 %
33 %
43 %
38 %
14 %
43 %
57 %
60 %
57 %
14 %
67 %
33 %
78 %
38 %
33 %
57 %
40 %
60 %
33 %
46 %

Procent
Killar
57 %
57 %
40 %
25 %
71 %
67 %
57 %
63 %
86 %
57 %
43 %
40 %
43 %
86 %
33 %
67 %
22 %
63 %
67 %
43 %
60 %
40 %
67 %
54 %
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2010
Distrikt
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Totalt

Tjejer i DS

Killar i DS

Procent
Tjejer

Totalt

Procent
Killar

3
3
5
5
2
2
3
3

3
4
1
2
5
6
4
2

6
7
6
7
7
8
7
5

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

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

2
5
2
3
2
2
4
2
6
1
4
3
5
3
70

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

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

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

75 %
0%
60 %
57 %
60 %
60 %
56 %
50 %
25 %
67 %
20 %
40 %
29 %
50 %
48 %
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Sammanställning av data från styrelseposter och ombud
Könsfördelning Föreningsstyrelser 2013
Post

Tjejer

Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

Killar

35
14
45
62
105
261

Totalt

75
24
59
42
99
299

Procent
Tjejer

110
38
104
104
204
560

Procent
Killar

32 %
37 %
43 %
60 %
51 %
47 %

68 %
63 %
57 %
40 %
49 %
53 %

Procentuell åldersfördelning Föreningsstyrelser 2013
Post
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

13-15

16-18

19 %
32 %
13 %
21 %
23 %
22 %

19-21

35 %
39 %
19 %
38 %
40 %
34 %

22-25

20 %
3%
22 %
14 %
15 %
16 %

>25
20 %
18 %
15 %
23 %
11 %
16 %

6%
8%
31 %
4%
8%
11 %

Könsfördelning Distriktsstyrelser 2013
Post

Tjejer

Distriktsordförande
Vice distriktsordförande
Distriktskassör
Distriktssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

Killar
14
1
11
16
38
80

Totalt
10
5
9
4
29
57

Procent
Tjejer

24
6
20
20
67
137

Procent
Killar

58 %
17 %
55 %
80 %
57 %
58 %

42 %
83 %
45 %
20 %
43 %
42 %

Procentuell åldersfördelning Distriktsstyrelser 2013
Post
Distriktsordförande
Vice distriktsordförande

84

13-15
0%
17 %

16-18
29 %
33 %

19-21
54 %
50 %

22-25

>25
17 %
0%

0%
0%

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Distriktskassör
Distriktssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

5%
5%
18 %
11 %

25 %
20 %
46 %
36 %

30 %
55 %
23 %
36 %

25 %
15 %
12 %
15 %

15 %
5%
0%
3%

Könsfördelning Föreningsstyrelser 2014
Post

Tjejer

Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

Killar

44
10
49
61
94
258

Totalt

74
19
71
45
101
310

Procent
Tjejer

118
29
120
106
195
568

Procent
Killar

37 %
34 %
41 %
58 %
48 %
45 %

63 %
66 %
59 %
42 %
52 %
55 %

Procentuell åldersfördelning Föreningsstyrelser 2014
Post
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

13-15

16-18

20 %
24 %
17 %
25 %
31 %
24 %

19-21

26 %
34 %
19 %
33 %
31 %
28 %

30 %
14 %
18 %
25 %
19 %
22 %

22-25

>25
16 %
14 %
18 %
13 %
13 %
15 %

8%
14 %
28 %
4%
5%
11 %

Könsfördelning Distriktsstyrelser 2014
Post
Distriktsordförande
Vice distriktsordförande
Distriktskassör
Distriktssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

Tjejer

Killar
8
1
15
15
24
63

Totalt
15
6
7
4
37
69

23
7
22
19
61
132

Procent
Tjejer
35 %
14 %
68 %
79 %
39 %
48 %

Procent
Killar
65 %
86 %
32 %
21 %
61 %
52 %
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Procentuell åldersfördelning distriktsstyrelser 2014
Post

13-15

Distriktsordförande
Vice distriktsordförande
Distriktskassör
Distriktssekreterare
Övriga ledamöter
Totalt

16-18

0%
14 %
5%
11 %
18 %
11 %

19-21

35 %
29 %
27 %
42 %
41 %
37 %

22-25

43 %
29 %
36 %
32 %
26 %
32 %

>25
22 %
14 %
27 %
16 %
13 %
17 %

0%
14 %
5%
0%
2%
2%

Distriktsordförandena
Post

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tjejer
Killar

70 %
30 %

70 %
30 %

67 %
33 %

68 %
32 %

61 %
39 %

52 %
48 %

58 %
42 %

35 %
65 %

Tjejer, snittålder
Killar, snittålder
Snittålder

18,7
20,9
19,5

19,6
19,5
19,6

20,4
19,1
20,0

20,7
22,3
21,2

19,4
21,8
20,3

19,4
20,2
19,8

19,1
19,7
19,3

19,6
19,9
19,8

1,6

1,3

1,6

1,6

1,3

1,4

1,4

1,5

Genomsnittligt antal år på
posten*
Anmälda ombud kongressen
Post
2007
2009
2011
2013
Totalt

86

Tjejer

Killar
73
52
56
49
230

Totalt
56
42
41
39
178

Procent Tjejer Procent Killar
129
94
97
88
408

57 %
55 %
58 %
56 %
56 %

43 %
45 %
42 %
44 %
44 %
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Förbundsstyrelsens årsredovisningar för
2013 och 2014 med revisionsberättelser
(7a)
Förbundsstyrelsen gör varje år en årsredovisning. Två lagar, Bokföringslagen och
Årsredovisningslagen, styr hur de ska se ut, och bland annat innehåller de en kortfattad
verksamhetsberättelse. Eftersom förbundsstyrelsen gör en större verksamhetsberättelse till
varje kongress är det viktiga här således de ekonomiska bitarna.
Efter varje årsredovisning följer en revisionsberättelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

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

att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.
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För verksamhetsåret 2013
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För verksamhetsåret 2014
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Rapport om IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete (6d)
Visionen
Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar
människor att leva ett fritt och rikt liv.
Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett utvecklingshinder,
eftersom människors hälsa, förutsättningar för utbildning och arbete, ekonomisk och
personlig utveckling försämras. Det drabbar inte bara den som använder alkohol och andra
droger, utan även familjen och andra i samhället. Globalt är 3,3 miljoner dödsfall varje år
alkoholrelaterade. I åldern 20–39 år är alkohol orsak till vart fjärde dödsfall. (WHO 2014).
UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, en av få aktörer som arbetar
med alkohol och andra droger som utvecklingshinder – det trots att problemen är så stora!
Tillsammans med ca 30 lokala organisationer i Sydostasien, Östafrika och på Balkan skapar vi
möjligheter i stället för hinder för människors utveckling.
Vi lär ungdomar påverka politiker och skapar nyktra mötesplatser. Vi utbildar människor i
alkoholpolitik, lär ut verktyg för att skapa bra alkohollagar och ger förutsättningar för att
familjesituationer ska förbättras.

Tillsammans gör vi världen lite nyktrare, tryggare, friskare och gladare – och mer organiserad!
Vårt uppdrag
Vårt uppdrag och ansvar är att förmå och ge stöd till relevanta aktörer för minskat bruk av
alkohol och andra droger i utvecklingsländer och att därigenom bidra till en demokratisk
utveckling och minskad fattigdom.
Vilka är vi
IOGT‐NTO‐rörelsens fyra förbund (UNF, IOGT-NTO, Junis och NSF) bedriver sedan 1994
ett gemensamt internationellt utvecklingssamarbete.
Arbetet styrs av en styrelse som består av två ledamöter från varje förbund samt på förbundens
kongresser och årsmöten då strategiska vägval och beslut kring den gemensamma
verksamheten tas.
Det operativa arbetet sköts dels från kansliet i Stockholm och dels från våra två regionkontor,
ett i Chiang Mai, Thailand och ett i Dar es Salaam, Tanzania.
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Vad gör vi
Vi ger finansiellt stöd till cirka 30 organisationer/nätverk i Sydostasien, Östafrika, Polen och på
Balkan. Utöver att vi kan bistå dem med pengar, har vi och våra samarbetspartners en
gemensam syn på alkohol, narkotika och andra droger som allvarliga hinder för såväl
individens som samhällets utveckling. Genom vår bredd av verksamheter och erfarenheter
stärker vi varandras kunskap genom erfarenhetsutbyten om förebyggande hälsoarbete,
utbildning, fattigdomsbekämpning och policyarbete.
Vi samarbetar även med internationella organisationer, exempelvis GAPA, Global Alcohol
Policy Alliance och The Vienna Non-Governmental Organization committee on Drugs
(VNGOC). Sverige och den svenska nykterhetsrörelsen har genom sin erfarenhet, kunskap
och sina resurser en roll att spela för att stödja processer för att minska alkoholens skador
samt att få fram folkhälsobaserade alkohollagstiftningar i länder där det saknas. Vi i IOGTNTO-rörelsen tar vårt ansvar för detta och samarbetar med både civilsamhällesorganisationer, politiska nätverk, sammanslutningar av policy-experter och forskare, samt
statliga aktörer.
Liksom annat svenskt utvecklingssamarbete, syftar vårt internationella arbete till målet att:

"bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”.
Fattigdom handlar inte bara om mat för dagen och frånvaro av sjukdomar, utan även om
demokratiskt deltagande, rätten att göra sin röst hörd och om lika möjligheter oavsett etnisk
och kulturell bakgrund, ålder och kön eller livsåskådning. Miljö/klimat & jämställdhet är andra
aspekter som särskilt ska tas hänsyn till.
För att nå största möjliga framgång i vårt utvecklingssamarbete arbetar vi från flera perspektiv.
Våra ledord är:
•
•
•
•

Långsiktighet – vi ser långsiktigt på samarbeten och stödjer inte bara projekt utan
organisationer
Hållbarhet – genom att säkra ett lokalt ägandeskap och kompetensutveckling blir
resultaten hållbara
Ägandeskap – organisationen som genomför arbetet äger rätten att definiera
problemet och hitta lösningarna
Nätverkande – alla aktörer har unika erfarenheter och bidrar till att stärka
varandras arbete. Vi ser till att utbytet sker.

Partners
Under 2014 har vi arbetat i följande regioner/länder; Sverige, Polen, Balkan, Sri Lanka,
Sydostasien (Thailand, Laos, Kambodja, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Mongoliet), och
Östafrika (Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Rwanda).

114

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

2013 var ett så kallat ”mellanår” och 2014 påbörjades ett nytt treårsprogram i samarbete med
den största finansiären Forum Syd. I och med det nya programmet ökade både vår verksamhet
och budget.
Framgångar år 2013-2014
Flera av våra partners har åstadkommit positiva resultat när det gäller påverkansarbete och
lobbying under perioden.
Sydostasien
På nationell nivå har Kambodja, Laos, Mongoliet and Vietnam nämnda länder utvecklat förslag
till lagstiftning som ligger helt eller till stor del i linje med Världshälsoorganisationens
rekommendationer. När dessa lagstiftningar och/eller policys implementeras förväntas detta
leda till en förbättrad hälsa och en mer positiv socio-ekonomisk situation för individer,
familjer och samhällen.
Sri Lanka
Som ett resultat av ett kontinuerligt påverkansarbete av Alcohol and Drug Information Center
(ADIC) under 2014, implementerades illustrerade hälsovarningar på cigarettpaket i Sri Lanka.
Detta i ett led att nå en minskad rökning i Sri Lanka, med förbättrad hälsa och ekonomi som
förväntat resultat.
Östafrika
Tillsammans med våra partners har vi genomfört en stor regional studie med 4300 deltagare,
om hur alkohol påverkar människors liv i Tanzania, Kenya, Burundi och Rwanda. Studien ger
ovärderlig kunskap och kommer ligga till grund för vidare utveckling av verksamheten och vårt
påverkansarbete.
Vår partner Burundi Girl Guides Association (BGGA) har, tillsammans med vårt nätverk
Burundi Alcohol Policy Alliance (BAPA), bedrivit påtryckningar för en ny lagstiftning. Den nya
lagen, som bland annat innefattar en 18-års gräns för alkoholkonsumtion, började gälla den 10
juni 2014. Fungerar implementeringen av lagen bör denna resultera i en minskad
alkoholkonsumtion i åldersgruppen 14-17 år, vilket även förväntas minska de
alkoholrelaterade problemen. Ett exempel på dessa problem är att runt 20 procent av
åldersgruppen medger att de har missat skolundervisning på grund av egen
alkoholkonsumtion. (ASA 2014)
Kambodja
I nära 10 år har vår samarbetspartner People Center for Development and Peace arbetat för att
höja kunskap och engagemang för alkoholfrågan i Kambodja. Genom att mobilisera stöd för
lokala alkoholregler i 36 kommuner har de lyckats öka få det folkliga stödet för en nationell
lagstiftning. Centrala myndigheter har imponerats och en nationell lagstiftning är nu på gång.
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Serbien
Ungdomsorganisationen CZOR i Serbien har genomfört en stor studie om ungas alkoholvanor
och attityder. Med den i ryggen har de fått med sig Ministeriet för ungdomsfrågor och sport att
gemensamt arbeta fram en plan för minskad alkoholkonsumtion bland landets unga.
Finansiering
Verksamheten finansieras främst med bidrag från Sida via Forum Syd, men förbunden bidrar
också med egna medel. Se årsredovisningen för detaljer.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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Granskningsutskottets rapport (7c)
Granskningsutskottet har bestått av
Wilda Kristiansson (sammankallande juni 2013-maj 2014; juli 2014-juni 2015)
Hilma Svedberg (vikarierande sammankallande maj-juni 2014)
Jonas Larsson (t.o.m. februari 2014)
Therese Dahlén (t.o.m. april 2014)
Daniel Laurin (t.o.m. juli 2014)
Louise Pedersen (fr.o.m. mars 2014)
Jamie Ziegler (fr.o.m. april 2014)
Inledning
Granskningsutskottets uppdrag är att “följa förbundsstyrelsens verksamhet och granska om
förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut.
Det ska till kongressen lämna en rapport om resultatet av sin granskning.”
Granskningsutskottet ska även “uttala kritik mot förbundsstyrelsens arbete, samt att komma
med vägledande uttalanden som bör betraktas av kommande förbundsstyrelser, om annat inte
beslutas av kongressen”.
Under vårt arbete har vi framför allt försökt lyfta blicken från de specifika situationer som vi
har granskat och ställt oss frågan hur detta kan förbättra UNF. Vi har försökt urskilja mönster i
organisationens kultur och struktur, vänt och vridit på många olika perspektiv från
medlemmar på olika nivåer i UNF och skärskådat så många delar av organisationen som
möjligt för att få ett brett perspektiv på möjligheter till förbättringar.
Vi ser inte att UNF har någon nytta av att vi lägger skulden på den nu avgående
förbundsstyrelsen eller utkräver ansvar för eventuella misstag som har skett. Vårt arbete har
gått ut på att statuera exempel på hur situationer kan hanteras i framtiden. Strukturella
problem i UNF beror inte på enskilda individer och kan inte ändras av enskilda individer. De
åsikter, frågor och tankar som lyfts i denna rapport ska ses som medskick till kommande
förbundsstyrelser i deras arbete, för att lära av vår historia.
Rapporten är uppbyggd på fyra huvudrubriker: arbetssätt, styrande dokument,
förbundsstyrelsen och organisationskultur.
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1. Arbetssätt
a) Utskottet
Granskningsutskottet har haft tre fysiska möten; två i Stockholm och ett i Lund. Utskottets
första möte innehöll också en utbildning för utskottets ledamöter i förbundsstyrelsens
arbetssätt för att hela utskottet skulle ha en grundläggande kunskap om detta. Utskottets
övriga 10 möten har hållits via Skype.
Granskningsutskottets mötesdatum oktober 2013 - maj 2015:
2013: 5-6 oktober, 8 december.
2014: 20 april, 11 augusti, 16 september, 26-28 september, 19 december.
2015: 5 januari, 10-11 januari, 3 februari, 19 april, 3 maj, 10 maj.
Inget av granskningsutskottets möten har varit protokollfört men anteckningar har förts.
Granskningsutskottet ska bestå av fem ordinarie medlemmar med fem ersättare. Avhopp och
ersättare som inte kunnat ta sin plats ledde under sommaren 2014 till en situation där
granskningsutskottet bestod av fyra medlemmar och vi valde då att inte påbörja någon process
för att hitta en femte medlem, utan fortsatte på fyra personer fram till kongressen 2015. Detta
gör att granskningsutskottet våren 2015 är en tämligen homogen grupp vilket naturligtvis är
olyckligt ur flera aspekter, men det får ses som ett extremfall som förhoppningsvis inte
kommer att upprepas nästa mandatperiod.
b) Kommunikation
Granskningsutskottet har använt en stängd Facebook-grupp för regelbunden kommunikation
inom gruppen. För kommunikation utåt har granskningsutskottet mejlat och ringt till
förbundsstyrelsen i allmänhet och ordförandena i synnerhet. Kommunikation utåt mot UNFlandet bedrevs under mandatperiodens första halva genom en blogg, vilken senare lades på is.
Vi tror att granskningsutskottet även fortsättningsvis behöver arbeta för mer transparens
inom UNF och gällande det egna arbetet och göra sig synliga för alla medlemmar.
c) Relationen mellan granskningsutskott och förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har inte varit så tillmötesgående som granskningen har krävt men svarat på
de frågor som de har velat svara på.
En svårighet har varit i kommunikationen. Från båda håll har den varit otydlig och spänd.
Kanske har det berott på att man haft svårt att hitta en balans mellan den kamratliga ton som
finns i UNF i stort och mellan personer inom granskningsutskottet och förbundsstyrelsen,
och den opartiskhet som ska prägla granskningsutskottets arbete.
Kontakten mellan granskningsutskottet och förbundsstyrelsen har framförallt förts via
förbundsordförandena, enligt dessas önskemål. Denna kontakt har fungerat bra, men också
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lett till att övriga ledamöter inte har hörts på samma sätt. Vi tycker att framtida
granskningsutskott inte bör låta sig styras av de ramar/regler som förbundsstyrelsen sätter
upp för kommunikationen, utan kommunicera bredare och med fler
förbundsstyrelseledamöter. När förbundsstyrelsen väljer kommunikationsvägar blir det svårt
att få insyn.
Insyn i förbundets arbete har också varit svårt att få när vi inte fått de svar vi behövt eller velat
ha från förbundsstyrelsehåll. Om inte granskningsutskottet har insyn i förbundsstyrelsens
arbete, vilken instans har det då? Ska revisorerna ha den insyn som behövs för att granska
makten? Det är svårt att granska när medlemmar inte kommer med egna synpunkter, men
också svårt att veta om det har skett något fel eller inte, då det inte finns en objektiv
transparens där förbundsstyrelsens egen bild inte är den som speglas ut.
Förbundsstyrelsen föreslår stadgeändringar angående granskning av förbundets verksamhet.
Enligt förslaget ska inget granskningsutskott väljas, utan i stället ska två verksamhetsrevisorer
och ersättare väljas, vilket gör att den instans som har i uppdrag att granska
förbundsstyrelsens arbete minskar i storlek från fem personer till två. Vi ställer oss frågande
till om två personer kan göra det arbete som sedan 2009 har skötts av en grupp på fem
personer. Det är när vi har grävt djupt som bristerna blivit synliga, och medan vi inte betvivlar
att någon verksamhetsrevisor skulle göra annat än sitt bästa säger det sig självt att två personer
kan göra mindre än fem. När förbundsstyrelsen föreslår att förändra den granskande
funktionen medger de genom det förslaget dessutom att granskningen behövs. Om det inte
finns något att dölja och om organisationen fungerar som den ska borde det inte vara något
problem att den granskas.
De delar av granskningsutskottets nuvarande uppdrag som helt skulle falla bort om
förbundsstyrelsens förslag skulle gå igenom är granskningsutskottets möjlighet att lägga
förslag till kongressen och principen om att granskningsutskottets rapport ska beaktas av
kommande förbundsstyrelser. Därmed skulle granskningen mer bli ett verktyg för
förbundsstyrelsen och mindre ett sätt för medlemmarna att göra sina röster hörda annat än
genom motioner. Granskningsutskottet kan se strukturella brister på längre sikt och på ett
annat sätt eftersom de betraktar organisationen mer utifrån.
Under mandatperioden har granskningsutskottet inte hört något ifrågasättande av vårt
existensberättigande från något annat håll än från förbundsstyrelsen. När förbundsstyrelsen
då föreslår en minskning av antalet granskande personer är det som om regeringen skulle lägga
förslag om att ta bort konstitutionsutskottet utan att någon annan föreslagit det.
Att förbundsstyrelsen är oklara över vilken roll granskningsutskottet spelar samt om de
uppfyller sitt syfte är ovidkommande. Att bli granskad är inte alltid bekvämt och ska inte heller
vara det om granskningen ska ha önskad effekt. Kongressen får säga, och har tidigare år sagt,
sitt om huruvida medlemmarna vill ha en instans som granskar förbundsstyrelsen. Det är inte
främst de elva medlemmarnas i förbundsstyrelsen önskan om vad granskningsutskottet kan
tillföra som ska uppfyllas, utan UNF:s övriga medlemmars. Efter vår granskning måste vi ändå
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konstatera att granskningen fyller en viktig funktion för att UNF inte ska bli ännu mer
toppstyrt.
Att UNF:s granskande instans ska avge halvtidsrapport till förbundsstyrelsen tycker vi låter
utmärkt. Vi i avgående granskningsutskott skulle föreslå att framtida granskningsutskott gav
återkoppling i rapportform oftare än så, kanske varannan månad. Ett syfte med
granskningsutskottets granskning är just att fortlöpande ge återkoppling på
förbundsstyrelsens arbete, och genom tätare återkopplingar blir detta lättare att upprätthålla.
En öppen och god relation med förbundsstyrelsen är just vad avgående granskningsutskott
också har försökt ha.
2. Styrande dokument
a) Stadgar
I de demokratiska processerna har förbundsstyrelsen följt stadgarna, men de har valt att
frångå vissa kongressbeslut som tas upp under andra punkter. Bl.a.
verksamhetsutvecklarfördelningen och att ta hjälp av Jönköpings distrikt. Alltså har man inte
till fullo följt § 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter: “Förbundsstyrelsen är förbundets
verkställande organ. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ.
Den leder förbundets arbete efter stadgar, grundsatser och program, ideologiska program och
kongressens beslut.”
b) Principer
Förbundsstyrelsen har överlag hanterat principerna bra och i stort kommunicerat ut
information vid de tillfällen då detta har behövts, t.ex. i samband med kongressprocessen.
Granskningsutskottet rekommenderar att principerna framöver finns tillgängliga för
medlemmar, t.ex. via hemsidan, baserat på ett demokratiskt maktperspektiv.
Granskningsutskottet har funderat på om principen ”§ 118 Medlemsvärvningskampanjer ska
klart betona vår ideologi och inte materiella förmåner.” verkligen efterföljs. Principen kan
tolkas som att detta gäller gentemot nya medlemmar eller gentemot värvare. I
värvningskampanjer ges det materiella förmåner till distriktet om de lyckats nå sitt mål.
Indirekt kommuniceras det också att UNF har mycket pengar, t.ex. genom kraftigt rabatterade
deltagaravgifter till påkostade arrangemang. Vi rekommenderar kommande förbundsstyrelser
att diskutera denna princip och dess tillämpning i värvningskampanjer.
Den nya principen från 2013: “§ 289 Varje ny UNF-förening måste uppvisa protokoll som visar
att föreningen har bildats, att UNF:s stadgar har antagits och att styrelse har utsetts, för att
förbundsstyrelsen ska kunna tilldela föreningen ett nummer enligt stadgarna” har
kommunicerats ut av kanslipersonal i samband med nybildningar men inte som en tydlig
information till alla medlemmar. Vi föreslår att detta kommuniceras tydligt i dokument som
rör nybildning, via hemsidan samt via medlemstidningen för att komma undan onödig
administrationstid både för föreningar och kanslipersonal.
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Förbundsstyrelsen har valt att inte följa “§ 227 Förbundsstyrelsen ska fondera pengar
alternativt öronmärka pengar för att dela ut till medlemmar som vill åka på förbundskurser,
samt att dessa pengar främst ska gå till medlemmar som inte får bidrag från sin förening eller
sitt distrikt.” samt “§ 227 Förbundsstyrelsen arbetar för att billigare alternativ i form av tält,
masslogi etcetera ska finnas så ofta som möjligt på förbundskurser”. Vi kan förstå det gällande
den andra principen där förbundsstyrelsen menar att det är exkluderande med olika former av
logi och vi anser att huvudsyftet uppfylls: att alla ska kunna delta oavsett ekonomisk situation.
När det gäller den första principen ifrågasätter vi agerandet. Kongressen, som är UNF:s högst
beslutande organ, har fattat beslut om att detta ska ske och därmed anser vi att
förbundsstyrelsen inte har någon rätt att ignorera denna princip och hänvisa det till distrikt
och föreningar. Vi förstår att det skulle vara mer praktiskt om distrikten skulle kunna göra det,
men det är problematiskt för medlemmar i distrikt där t.ex. styrelse saknas eller där resorna
blir dyra på grund av geografiska avstånd. Principen finns av både demokratiska och
solidariska skäl. Men framför allt: kongressens beslut ska respekteras.
c) Grundsatser
I stort har förbundsstyrelsen värnat om grundsatserna i sitt arbete, men i vissa frågor tycker vi
att den här formuleringen under Demokrati bör lyftas upp: “Inom IOGT-NTO-rörelsen har
alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas
vilja”. Se till exempel “Ta tips… Jönköpings distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige” och
“Långsiktig strategi”.
d) Policys
I fråga om hur förbundsstyrelsen har förhållit sig till policyer och andra styrande dokument
utöver stadgarna är det främst UNF:s policy om jäv och svågerpolitik som har kommit på fråga.
I samtliga fall där policyn konsulterats har situationerna skötts föredömligt.
Policyn om Ett hållbart engagemang har blivit mycket aktuell för granskningsutskottet under
perioden, framför allt i relation till hur vissa företrädare för förbundsstyrelsen har bemött
både oss och andra, men också ang. kongressuppdraget “Ta tips, råd, stöd och hjälp från
Jönköpings distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige”. I policyn kan vi läsa att UNF inte ska
begränsa utveckling, uppmuntrar till att prova nya koncept, folkbildning och utbyte är
centralt, att det är viktigt att “dela med sig av sin kunskap” och att vi ska ha anpassningsbara
strukturer för engagemang. Det står också ordagrant “Det innebär även att ha en
organisationskultur som är stöttande men också där vi uppskattar och uppmuntrar varandra.”
Detta är den organisationskultur som granskningsutskottet kopplar till UNF som
organisation, varför det har varit både upprörande och sorgligt att märka att företrädare i
organisationen inte vaktar dessa ramar och bär upp den ideologi som är vår grund.
Policyn har reviderats och på förbundsstyrelsens sista möte antogs det nya förslaget.
Granskningsutskottet tycker att det nya förslaget har med många nya och bra aspekter i
frågan. Vi tycker att det är olyckligt att policyn ligger kvar på sociala utskottets bord när den
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borde vara aktuell i allt arbete på förbundsnivå för att kunna kommuniceras som förebild i
övriga UNF. En framgång värd att nämna är att diskussionen om frågan under perioden har
tagit fart bland medlemmar med konstruktiva lösningar som resultat.
UNF:s del i den rörelsegemensamma resepolicyn har skrivits om under 2014. Kritik har
framförts om att det finns särskilda regler för förbundsarrangemang där förbundet betalar
resan. Även vi undrar hur detta är tänkt, och anser att det i policyn är otydligt att kollektivt
resande alltid går före bilresa där detta är möjligt, vilket förbundsstyrelsen tolkar som svar på
frågan.
Granskningsutskottet kollade i maj 2015 av hur webbplatspolicyn stämmer med den nya
hemsidan som lanserades i januari. I stort följer den direktiven som anges, men när det
kommer till distriktens egna sidor saknas det mycket. Det saknas ofta uppgifter om distriktens
verksamhet och på alla sidor saknas uppgifter om vilka som svarar för innehåll och
uppdatering. Det saknas också kontaktuppgifter till fem distrikt. Eftersom hemsidan ändå har
stått klar i fem månader tolkar vi det som att distrikten behöver mer stöd i att hålla sina sidor
uppdaterade.
UNF Inkluderar hanteras i ett eget avsnitt under “Inkludering”. Vad gäller övriga policyer ser
vi att de har följts. Granskningsutskottet tolkar det som att UNF:s policyer är väl förankrade i
organisationen och att förbundsstyrelsen är medvetna om policyerna och sätter värde i att de
följs.
e) Arbetsplan
På det globala området har insamlingar fortsatt gå dåligt som tidigare år, medan detta utskott
verkligen har lyckats med framtagandet av lättillgängliga verktyg för engagemang. Vi
ifrågasätter dock tolkningen att 14 föreningar har uppnått målet om att arbeta med globala
frågor på basen av att de bidrar ekonomiskt som föreningsfaddrar.
Sociala utskottet har gjort ett uppsving i samarbetet med stödgrupper, men tyvärr tappat
aktiviteter kring högtider. Det är ett område som har fungerat länge, så det visar att det är
viktigt att inte ta en verksamhet för given men kanske också hur mycket förbundets fokus styr
vad distrikten och föreningarna gör. Utskottet har definierat vad regelbunden
föreningsverksamhet är och hur det ser ut i föreningarna, vilket vi tycker är ett viktigt verktyg
för framtida arbete.
Det drogpolitiska arbetet har av allt att döma fungerat bra på förbundsnivå, men saknar tyvärr
strukturer lokalt. Utskottet har jobbat framgångsrikt med cannabisfrågan och media, framför
allt genom att inkludera många intresserade och kunniga medlemmar i det drogpolitiska
arbetet.
Förebyggsarbetet haltar en hel del. Fortfarande. UNF tappar i medlemsantal. Det har värvats
färre medlemmar 2014 än vad det har värvats per år de senaste 10 åren. Anmärkningsvärt!
Granskningsutskottet ifrågasätter att utskottet har lagt två år på att ändra fokus från antal
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medlemmar till betalande. Är inte det ett administrativt och teoretiskt fokus som handlar om
hur målet mäts och inte vad som sker i praktiken?
Precis som med regelbunden verksamhet så borde förbundsstyrelsen tidigt ha gjort en
definition av JUNF-samarbete så att det gick att mäta, t.ex. genom distriktsbidrag.
Förbundsstyrelsen beslutade att lägga ner Fake Free som är mycket uppskattat av
medlemmar, vilket också vi reagerar starkt emot eftersom det är motsatsen till vad
arbetsplansmålet sa. Förebyggsarbetet tenderar att bli personalstyrt.
Attitydpåverkanssatsningar kommer och går med nya förbundsstyrelser. Oberoende,
Opåverkad, UNG, Fake Free och nu Bryt! Testar vi dem tillräckligt länge för att se effekt? Utgår
vi från vad våra medlemmar och verksamheten vi gör kan bidra med, och redan bidrar med, när
det gäller attitydpåverkan?
Organisationsutskottet håller en hög kvalité på sitt arbete och genomför sina planer
strategiskt. Det visas tydligt i att det har skett en höjning av antal föreningar som rapporterat
årsmöte. Det finns inte mycket att anmärka på. Vi hoppas att det betyder att
utskottsmedlemmarna tar på sig rimligt mycket ansvar som de kan svara upp till.
Det som granskningsutskottet har reagerat på är att idé- och utvecklingsdebatten fortfarande
inte är ett naturligt inslag i organisationen. Efter att i två år ha framfört kritik och diskuterat
olika perspektiv på förbundets arbete och UNF som organisation har vi en hyfsat klar bild av
varför det är så. Idéer som granskningsutskottet framfört och som personer med avvikande
åsikter uttrycker inom förbundsstyrelsen höggs frekvent ner. Det är en hård attityd inom
organisationen och ledare har ofta en raljerande syn på medlemmar om att de inte vet bättre
för att de är unga, oerfarna och inte aktiva på förbundsnivå (och därmed inte har insyn och
kunskap). I många diskussioner förekommer härskartekniker, försvarsstrategier och dolda
agendor. Vi tror att UNF behöver synliggöra maktförhållanden och visa på schyssta debatter
som bygger på kompetens och värderingar istället för på viljan att härska och vinna debatten.
Attitydpåverkanssatsningen har mynnat ut i kampanjen Bryt! som har studenter på universitet
som målgrupp. Än så länge har kampanjen till stor del varit personalstyrd, men det är också
naturligt i en inledande fas. Vi är dock oroade över att det inte finns en plan för att kunna driva
detta med ideella som bas och hoppas att om kongressen beslutar en fortsatt miljonsatsning så
kommer den gå till att skapa långsiktighet. Det är en attraktiv och viktig kampanj med en
målgrupp som har stora problem med alkohol. Det är viktigt att det inte blir ännu en satsning
som tappas bort och inte anammas av medlemmar i organisationen.
f) Kongressuppdrag
Så gott som alla uppdrag som kongressen har gett har förbundsstyrelsen genomfört på ett
önskvärt och ambitiöst sätt. Ett av kongressbesluten anser vi att förbundsstyrelsen har tagit
sig ett alltför stort tolkningsföreträde över och rent av ignorerat kongressens talan. En del av
att ha fått ett förtroendeuppdrag av UNF:s medlemmar handlar om att lyssna in vad
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kongressen har sagt och respektera detta. Mer om detta under “Ta tips, råd, stöd och hjälp från
Jönköpings distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige”.
Vår bild är att det behövs mer delegering till personer som besitter engagemang och
kompetens för de uppdrag som förbundsstyrelsen har ansvar för att genomföra, men som de
inte känner engagemang eller vilja att driva hela vägen till målet. Vissa kongressuppdrag har
kommit från motionärer som själva har uttryckt vilja att arbeta med olika frågor på
förbundsnivå och det vore ju då önskvärt om dessa människor involverades i hur dessa
uppdrag kan genomföras.
Granskningsutskottet ifrågasätter om detta uppdrag verkligen uppfylls med att fortsätta hålla
ett nätverk för distriktsordföranden och uppmuntra erfarenhetsutbyten på
distriktsstyrelsesamlingar: “Tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se över hur man på
bästa sätt ska kunna jobba med erfarenhetsutbyten mellan distrikten, både på förenings- och
distriktsnivå.” Vi anser att förbundsstyrelsen har ignorerat de viktiga aspekterna av detta mål,
att “se över hur man på bästa sätt” och “både på förenings- och distriktsnivå”. Utbyten på
förenings- och distriktsnivå handlar vad vi förstår om utbyten mellan förening-förening samt
distrikt-distrikt. Eftersom kongressen önskade något annat av detta än vad som redan fanns
2013, kan förbundsstyrelsen omöjligen uppfylla detta uppdrag genom att fortsätta på samma
sätt som tidigare.
Vi kan konstatera att arbetet med Jämlikhetsbokslutet även under denna mandatperiod
påbörjades för sent. Det är fortfarande oklart vilka variabler som ska mätas och varför. Vi
välkomnar att det nu finns en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan och rekommenderar
kommande förbundsstyrelse att under den första tiden definiera vad som ska mätas och ta
fram rutiner för hur.
Granskningsutskottet ser ett värde i stort av att kommande förbundsstyrelser redan i
inledningen av sitt arbete definierar hur mål ska mätas, t.ex. som sociala utskottet definierade
regelbunden verksamhet, så att det också går att avgöra ett resultat. Det är också lätt att
glömma hur kongressen har diskuterat en fråga när det har gått två år sedan. Där kan
kongressprotokollet till fördel användas som stöd. Kongressen bör vara vägledande i hur
förbundsstyrelsen tolkar sina uppdrag.
g) Budget
Granskningsutskottet har tittat på årsredovisningen och jämförelsen med kongressbudgeten
för att se hur de samspelar. Det som sticker ut är en viss minskning av intäkterna från
Miljonlotteriet, och att ett stort glapp mellan förväntat antal medlemmar och reella siffror
också syns i att resultatet för medlemsavgifter ligger 100 000 kr under kongressbudgeten. En
stor del av budgeten går till arbetsplansprojekt. 2,8 miljoner kostade utskottens projekt under
2014. Det är en stor summa, men innefattar också huvuddelen av verksamhet som görs på
förbundsnivå. I kombination med våra tankar om en långsiktig strategi drar vi slutsatsen att

124

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

dessa medel behöver användas bredare, inkludera fler och ses som investeringar för framtiden
snarare än för de kommande två åren.
När ny fördelning av verksamhetsutvecklartjänsterna beslutades om hösten 2013 gjordes det
med en markant skillnad från vad kongressen hade budgeterat för detta. För 2014 översteg den
posten kongressens riktlinje med 600 000 kr. Detta ställer frågan om förbundsstyrelsens
beslutsfrihet i relation till kongressens riktlinjer på sin spets. Hur mycket utrymme har
förbundsstyrelsen att förändra de beslut som kongressen fattat efter egna bedömningar? I det
här läget motiverades det delvis med att UNF hade fått mer pengar än beräknat för året vilket
kan tolkas som att det då finns större utrymme i budgeten för den här typen av förändringar.
Det är nytt för mandatperioden att förbundsstyrelsen beslutar om fördelningen och därför kan
det också vara gott för organisationen att få se exempel på vad som kan hända om
förbundsstyrelsen bedömer ett behov av ökade personella resurser.
h) Fördelning av verksamhetsutvecklare
På kongressen i Borås beslutades det att vi ska ha 17 verksamhetsutvecklare, men också att ge
förbundsstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelningen av verksamhetsutvecklarna.
I september 2013 beslutade förbundsstyrelsen att anställa ytterligare en
verksamhetsutvecklare, och därmed gå från 17 tjänster, som kongressen beslutat, till 18
tjänster. De motiverade ökningen med att UNF Skaraborg var inne i en positiv utveckling och
uppfyllde kraven för en heltidstjänst samt att kongressen avsett en extra miljon för stöd till
distrikten.
Samtidigt som att anställa ytterligare en verksamhetsutvecklare strider mot kongressens
beslut om 17 tjänster så fick förbundsstyrelsen i uppdrag att ansvara för fördelningen. Beslutet
är även motiverat och genomtänkt, men vad händer om fler distrikt ökar? Här kommer också
frågan om hur mycket förbundsstyrelsen får ändra i budgeten upp. Enligt diskussionerna på
kongressen var det inte heller sådant stöd som åsyftades med den budgetposten.
Inför att den andra verksamhetsutvecklarfördelningen gjordes fick alla distriktsstyrelser svara
på en enkät där de bland annat fick motivera varför de behöver en verksamhetsutvecklare och
på vilken procent. Även hur de använder sin verksamhetsutvecklare i dagsläget. Efter det togs
det upp på förbundsstyrelsens möte men återremitterades där p.g.a. av avsaknad av en
fördjupad fältanalys. Istället beslutades det om på mötet i november. Förändringen innebar
fortfarande 18 heltidstjänster, men nu har man anställt ytterligare en flygande
verksamhetsutvecklare.
Vår uppfattning är att distrikten är ganska nöjda med hur detta har gått till och vi har inget att
anmärka på själva processen. Däremot ifrågasätter vi hur anställningen av den nya flygande
verksamhetsutvecklaren gick till. Inget av distrikten har fått vara delaktig i processen utan fick
endast veta vem som hade anställts dagen innan anställningen började. Förbundsordföranden
svarar att detta berodde på tidsbrist på kansliet. “Rekryteringen till den här typen av tjänst blir
ju lite speciell, i och med den geografiska spridningen och att det är flera distrikt som är
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inblandade. Distrikten deltar till exempel inte i intervjuerna, på grund av de långa avstånden,
ekonomiska- och tidsaspekter. Det som hade varit aktuellt i det här fallet är dels information
om hållpunkter för processen, samt en dialog kring distriktets behov och önskemål.”
Ordföranden skriver även att de (ordförande och biträdande generalsekreterare) "har gjort
urvalet och genomfört intervjuerna tillsammans och har gjort vårt yttersta för att försöka
tillgodose de behov som vi bedömer att de berörda distrikten har." Givetvis kan de ha en
uppfattning om hur det ser ut i distrikten men de kan omöjligt ha samma insikt som de som
verkar där just nu. Distrikten har helt olika förutsättningar lokalt, bland annat vad gäller
kollektivtrafik.
Frågan är om det är bättre att skynda på en anställning där distrikten inte har fått vara
delaktiga än att stanna upp för att försöka skapa de bästa förutsättningarna tillsammans.
3. Förbundsstyrelsen
a) Möten
I augusti 2014 höll förbundsstyrelsen ett extrainsatt möte. Det som skulle avhandlas var
brådskande och man ville inte ta tid från ett ordinarie möte, varför man valde att kalla till
extrainsatt möte. Kallelse till mötet gick ut knappt en och en halv månad i förväg och ett datum
för mötet bestämdes gemensamt. Handlingar kunde inte publiceras i förväg eftersom kansliet
hade semester.
Granskningsutskottet tycker att kallelsen till det extrainsatta förbundsstyrelsemötet i augusti
2014 sköttes bra. I UNF:s stadgar regleras i dagsläget inte hur och när vare sig ordinarie eller
extrainsatta förbundsstyrelsemöten ska kallas för att vara beslutsmässiga. Vi undrar om det
borde regleras i t. ex. stadgar eller förbundsstyrelsens arbetsordning, eller är det okej att lämna
det upp till förbundsstyrelsen att besluta hur de vill gå tillväga i varje enskilt fall?
Andreas Jansson i förbundsstyrelsen föreslog till förbundsstyrelsens majmöte ett tillägg i
stadgarna om när ett förbundsstyrelsemöte är beslutsmässigt och när handlingarna från ett
förbundsstyrelsemöte ska finnas tillgängliga. I dagsläget är förbundsstyrelsen beslutsmässig
när mer än halva antalet ledamöter är närvarande, och i tillägg till det här står i Andreas förslag
att alla medlemmar ska ha fått kallelse med tid och datum för mötet samt föredragningslista
senast en vecka före mötets öppnande för att mötet ska vara beslutsmässigt. Angående
protokoll föreslår Andreas att protokoll från förbundsstyrelsemöten ska göras tillgängliga för
medlemmar och förtroendevalda senast två månader efter mötets avslutande. Vi tycker att
dessa förslag är bra och föreslår därför stadgeändringar för förbundsstyrelsemöten. Man kan
invända att det blir merarbete när man behöver skicka ut en formell kallelse före och relativt
snabbt färdigställa protokoll efter ett förbundsstyrelsemöte, men här håller vi med Andreas
Jansson om att: “De praktiska problem som kan uppstå kring detta är alla överkomliga i
förhållande till att skydda demokratin”.
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b) Protokoll och handlingar
Protokoll och handlingar har under mandatperioden publicerats på FS-bloggen och på
hemsidan. Det finns inget beslut om att detta ska ske eller hur, och ibland har protokoll och
handlingar kommit ut väldigt sent. Ibland har det funnits anledningar som att vissa bilagor
saknas eller att något beslut behöver diskuteras med facket.
I början av mandatperioden publicerade vi en sammanfattning av handlingarna för att göra det
mer lättillgängligt för medlemmarna då det är en hel del text att läsa. Vi slutade med det då vi
inte tyckte att det var vårt uppdrag och hade andra saker vi behövde lägga tiden på, men
hoppas att det är något framtida förbundsstyrelsen kan ta över. En annan sak vi reflekterat
över är att det inte finns att tillgå för syn- och hörselskadade och om det bör finnas en princip
kring tillgängligheten av protokoll och handlingar.
Under vintern 2014-2015 har det tagit orimligt lång tid för protokollen att bli tillgängliga för
medlemmarna vilket vi är mycket kritiska till. Protokoll och handlingar för november och
januari publicerades först i början av mars.
När handlingar och protokoll inte finns tillgängliga för medlemmarna blir det ett
demokratiproblem där den som vill påverka får svårt att göra det när frågan är aktuell. Det är
också svårt att hänga med i vad som händer för den intresserade. Detta blir även ett problem
för personalen då en av deras arbetsuppgifter är att följa förbundsstyrelsens direktiv och
beslut, vilket blir svårt om det inte finns tillgängligt. Även vårt arbete har försvårats när vi inte
har kunnat följa förbundsstyrelsens arbete löpande.
En tanke som dök upp i och med dessa diskussioner är möjligheten att någon förtroendevald
lägger upp handlingar och protokoll när kanslipersonal är ledig eller av någon annan anledning
inte kan göra det.
När vi har läst handlingarna inför möten har vi ibland frågat oss för vem handlingarna skrivs.
Det har blivit tydligt att handlingarna skrivs för förbundsstyrelsen, och på så vis är det ju också
korrekt i och med att publicering av dem inte heller är stadgereglerat. I diskussions- och
beslutsärendena är det befogat på många sätt att texten riktar sig till den grupp som ska
diskutera och fatta besluten. I dessa underlag är det för det mesta tydligt vad ärendet gäller
även för utomstående. Vi skulle däremot önska en annan tydlighet i utskottsrapporterna.
Verksamhetsutskotten är navet i förbundsstyrelsens arbete och intressant för medlemmar att
ta del av. Som det är idag krävs det ofta en förförståelse som bara förbundsstyrelsen, personal
och utskottsmedlemmar kan ha, vilket skulle kunna underlättas med att skriva fullständiga
meningar, undvika förkortningar och förklara begrepp som används. Även att skriva ut vad
som menas med att något “är på gång” eller motivera varför det har prioriterats ned skulle göra
skillnad. Med enkla medel skulle transparensen öka avsevärt. Tydlighet i rapporterna är också
värdefullt för kommande förbundsstyrelser i deras arbete och i skrivandet av
verksamhetsberättelse.
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c) Verksamhetsutskott
Vad vi kan se har arbetet i åtminstone fyra av utskotten fungerat bra.
Organisationsutskottet har jobbat på stabilt under mandatperioden. De saker som ligger på
organisationsutskottets bord är av en praktisk karaktär och till stor del samma från år till år
vilket bidrar till att arbetet är kontinuerligt och stabilt och gör det lätt att ta över efter tidigare
utskott. När arbetet är konkret och tydligt blir det relativt lätt att utföra eftersom man inte i
samma utsträckning behöver hitta på ramarna för händelser. Vi tror att kontinuitet och
stabilitet är en framgångsfaktor för utskottsarbetet och att dessa saker är en nyckelfaktor till
att organisationsutskottet är så stabilt.
Alla utskott förutom organisationsutskottet har bytt ut en medlem under mandatperioden
(globala har bytt ut två). Det beror på olika saker i olika fall och vi tycker att det är bra att det
finns en tillåtande kultur, där det är okej att lämna sitt uppdrag om man känner att man
behöver det. Däremot tror vi att det kan påverka utskottens arbete att behöva starta nya
rekryteringar, grupprocesser och briefa nya utskottsmedlemmar.
Vi har noterat att förebyggsutskottet år efter år misslyckas med sina mål och tappar
utskottsmedlemmar. Granskningsutskottets analys är att de medlemmar som suttit i
förebyggsutskottet de senaste åren framförallt har varit väldigt framgångsrika
medlemsvärvare. Då utskottsarbete främst är ett administrativt och strategiskt arbete innebär
det att dessa personer som är bra på att värva släpper värvningen till förmån för att skriva
dokument om hur man lyckas med att värva medlemmar, i stället för att fortsätta göra det de är
experter på och låta någon annan dokumentera det.
Vi ser också att den eventuella överlämning som förekommit mellan utskott under olika
mandatperioder har varit av väldigt skiftande kvalitet och kvantitet. Vissa utskott har haft viss
överlämning medan andra inte har haft någon alls, och det har varit upp till
utskottsmedlemmarna själva om de ska ha någon över huvud taget. Då det utskott som tillsätts
efter en kongress har i uppdrag att färdigställa föregående utskotts arbete tycker
granskningsutskottet att det verkar lämpligt att ha någon form av överlämning för att undvika
missförstånd och underlätta övergången från en mandatperiod till en annan.
Granskningsutskottet har även sett att bland annat avsaknaden av överlämning mellan
utskotten från en mandatperiod till en annan leder till att varje ny förbundsstyrelse tvingas
uppfinna hjulet på nytt gällande exempelvis revidering av material, arbetssätt och
kommunikation. Granskningsutskottet undrar därför om det finns en mening med att varje ny
förbundsstyrelse gör samma saker som den föregående men på sitt eget sätt, eller om
erfarenheterna av de saker som återkommer från mandatperiod till mandatperiod är något
som skulle kunna tas tillvara och återanvändas av kommande förbundsstyrelse? När nya
strategier antas vartannat år gör det att ingenting sätter sig eller får möjlighet att genomföras i
sin helhet. Policyer förkastas och görs om till annan form utan att implementeras, och ingen
översyn görs därför att varje ny ledamot vill göra sin grej. I längden blir det som att bygga ett
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nytt hus med varje ny förbundsstyrelse och rasera de väggar som redan byggts upp, vilket på
lång sikt gör att grunden slits, i stället för att se vad som fungerar och vilka försök som gjorts
och fortsätta utveckla dem och bygga upp huset så att det någon gång kan bli bebott.
Vår bild är att förbundsstyrelsens ledamöter inte har full insyn i vilka beslut utskotten fattar.
Utskottsrapporterna till förbundsstyrelsens möten är inte så utförliga och inte alltid
uppdaterade. Information kan lätt gå förbi ledamöter som inte sitter i samma utskott. Frågan
om utskottens självbestämmande är komplicerad, då det ibland behöver fattas snabba beslut
och om förbundsstyrelsen skulle ha mer att säga till om i utskottens arbete skulle det dels
kunna hämma engagemanget men också innebära en större arbetsbörda för en redan belastad
förbundsstyrelse.
Granskningsutskottet tror att det vore bra om verksamhetsutskotten valdes av kongressen. På
det sättet skulle förhoppningsvis en mindre omsättning av utskottsmedlemmar uppnås. Det
skulle också höja statusen på uppdraget som utskottsmedlem. Vi tror nämligen att en
utskottsmedlem som blivit vald av kongressen ses som en mer likvärdig medlem av ett utskott
än om den valts in av förbundsstyrelsen efter kongressen. På så sätt får den lika mycket makt
som de utskottsmedlemmar som också sitter i förbundsstyrelsen. I samband med valen av
utskottsledamöter skulle också ersättare väljas, som kliver in i utskottet i händelse av ett
avhopp. Vi ser också att det vore bra om verksamhetsutskotten överlappade varandra på
följande vis: När ett utskott väljs jobbar det parallellt med det tidigare utskottet fram till
december då det föregående utskottet avgår. På det här sättet kan det föregående utskottet
göra klart sina projekt så att nästa utskott kan ägna sig åt strategi, nya projekt och att sätta sig
in i arbetet.
d) Personal
Många medlemmar uttrycker förvirring kring vilka som egentligen är “förbundet”.
Transparensen i förbundet gentemot distrikt och föreningar brister. Det är otydligt vem som
gör vad på kansliet och vad förbundsstyrelsen respektive kanslipersonal har ansvar för.
Granskningsutskottet är medvetna om att det finns en delegationsordning där detta regleras,
men för den enskilde medlemmen ute i landet som vill höra av sig om något är strukturen
väldigt osynlig. En delegationsordning blir lätt bara ännu ett dokument med ett svårt namn.
Vi har fått information som tyder på att arbetsbördan på vissa kanslitjänster är alltför stor.
Tjänsten som medlemsregisteransvarig på 50 % räcker inte till för att hålla medlemsregistret i
fas. Det ligger en motion till kongressen om att ge verksamhetsutvecklare möjlighet att
registrera nya medlemmar, vilket granskningsutskottet välkomnar för en smidigare hantering.
Kansliet leds av generalsekreteraren som har ett mycket stort ansvar och indirekt och direkt
arbetsleder arton verksamhetsutvecklare och nio kanslipersonal plus tillfälliga
projektanställningar. Detta kräver mycket av en person. Framför allt kräver det
chefskompetens och allt som inbegriper i det. Granskningsutskottet har reagerat och undrat
över varför vi i UNF inte anställer chefer med erfarenhet eller utbildning i personalledning när
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det i grunden är vad arbetet går ut på. Vi förstår att ideologiska ledare är viktigt, men är rädda
att vi förutsätter att en engagerad ideell ledare kan axla ett så stort ansvar.
Det finns en tendens i UNF att premiera engagemang och ambitiösa medlemmar genom
anställningar eller styrelseuppdrag, på ett kamratligt plan, istället för att tänka professionellt
och se vad som faktiskt behövs för uppdraget. Det finns självklart fördelar med detta också,
men en risk är att både UNF som organisation och individer inte uppnår sin potential om vi
inte utgår från “rätt person på rätt plats”. Det är inget man alltid kan veta i förväg, men vi ser
ofta hur den aspekten försvinner i en rekryteringsprocess eller när personer väljs till t.ex.
utskott.
Personalomsättningen är hög. I april 2015 hade fyra personer redan sagt upp sig. Med hög
personalomsättning och verksamhetsutvecklare som i stort sett arbetar på distans och egen
hand riskerar det att bli ett ohållbart ansvar för den biträdande generalsekreteraren. Förutom
de ordinarie uppgifter som ingår i kanslitjänsterna dyker det också upp andra uppgifter som
att arrangera samlingar, där tid tas från kanslitjänster som redan har fullt upp. Vi säger inte att
dessa uppgifter inte ska utföras av kanslipersonal. Vi ifrågasätter däremot hur en person ska
hinna med att vägleda arton personer i ett mycket krävande arbete och dessutom hantera det
praktiska runt anställningar och rekrytering. Vi välkomnar förslaget om att dela upp
verksamhetsutvecklaren i team och att en verksamhetsutvecklare kan ges en arbetsledande
funktion, men önskar också att förbundsstyrelsen vid nyrekryteringar till chefspositionerna
värdesätter erfarenhet av personalledning högre eller ser till att detta erhålls som utbildning.
Förutom förbundsordföranden har förbundsstyrelsen ingen klar ingång till kansliet och har
dålig insyn i vad kanslipersonalen arbetar med. Förbundsordförande arbetsleder
generalsekreteraren som arbetsleder kansliet. Det är sällsynt att förbundsstyrelsen har
direktkontakt med kanslipersonal. Det finns en fördel med tydlig delegering, men vi ser också
att transparensen blir lidande. Granskningsutskottet rekommenderar kommande
förbundsstyrelser att se över detta och öka transparensen mellan kansli och förbundsstyrelse.
Verksamhetsutskotten kan rimligtvis ha insyn i vad deras handläggare arbetar med.
Under perioden har granskningsutskottet också funderat på vilken funktion kansliet har i
UNF och om det uppfyller sitt syfte. Det vi ser att kansliet gör idag är tredelat: ge service till
medlemmar i allmänhet, representera UNF externt och stötta förbundsstyrelsen med sin
spetskompetens. I och med dessa tankar har vi också sett ett behov av att förbundsstyrelsen
regelbundet utvärderar kansliet som grupp och funktion för att se om det stämmer överens
med vad de förväntar sig och vill ha ut av dessa tjänster. Används personalresurserna på det
sätt som är bäst för förbundsstyrelsens arbete? I vilken grad bidrar kansliet till att uppfylla
UNF:s syfte och arbetsplanens mål?
e) Faddrande
Förbundsstyrelsen har använt ett faddersystem där ledamöterna har ansvar för att stötta och
ha kontakt med ett eller flera distrikt. Det är en värdefull kanal både för distrikten och
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förbundsstyrelsen och fungerar oftast bra. Det är dock väldigt skiftande hur ofta faddrarna
besöker och oklart vilken funktion fadderskapet ska ha. Det finns stora utvecklingsmöjligheter
för detta. Ett förtydligande av distriktens förväntningar, förbundsstyrelseledamöternas
kapacitet att stötta och en ärlig dialog om kommunikationen och dess förutsättningar skulle
vara gynnsamt för båda parter.
Det finns ibland en övertro på att den här kanalen fungerar så väl att förbundet har en
heltäckande bild av UNF-landet. De flesta faddrar har enbart kontakt med
distriktsordföranden. Ordföranden kan så klart ha en bra bild av distriktet, men här kan det
också uppstå prestige och informationsluckor på grund av makthierarkier. Förbundsstyrelsen
bör akta sig för att ta tolkningsföreträde över distriktsstyrelserna.
f) Beslut om Projektbildaren
Styrelsen tog på sitt möte i maj 2015 beslut om “att från och med höstterminen 2016 lämna
samarbetet med Wendelsbergs folkhögskola och Projektbildaren” och “att under hösten 2015
påbörja ett behovsanalysarbete där vi ska utreda vilka behov UNF i fråga om
folkhögskoleutbildningar och samarbeten med IOGT-NTO:s folkhögskolor”.
Granskningsutskottet tycker att detta är en stor fråga för UNF och ställer sig lite tveksamma
till om förbundsstyrelsen ska fatta detta beslut, framför allt i så nära anslutning till kongress.
Vi kan dock se det logiska och rimliga i beslutet, samt att det är hyfsat förberett i och med att
det har behandlats på två möten.
4. Organisationskultur
a) Ekonomi
En av UNF:s styrkor och möjligheter är att vi har ett stort inflöde av ekonomiska medel från
Miljonlotteriet varje år. Dessa miljoner bygger vi sedan vår verksamhet på. I distrikt,
föreningar och på förbundsnivå finns det för det mesta gott om pengar. Vi har dessutom egna
lokaler på många platser i landet. Tyvärr är det en tillgång som vi ser tas för givet på många håll.
Detta kan i sin tur leda till att medlemmar inte känner ägandeskap för UNF och delaktighet i
verksamheten i samma utsträckning som i andra föreningar och organisationer med små
ekonomiska medel.
Det här är en fälla som verkar relativt osynlig för många medlemmar. I de allra flesta andra
organisationer får medlemmar själva bidra med att samla in pengar, genom t.ex. försäljning av
lotter eller bakverk och styrelsemöten turnerar runt hemma hos folk där den som håller i
mötet står för fikat. Aktiviteter kostar och medlemmar bidrar med deltagaravgifter för att de
verkligen vill vara med. I UNF är det snarare kutym att aktiviteter ska vara gratis, främst av
goda tankar om inkludering och att ekonomi inte ska hindra deltagande.
Vi i granskningsutskottet vill varna för baksidan av detta privilegium. För att fler medlemmar
ska känna sig investerade i UNF ser vi att fler behöver känna att de ger något i form av eget

131

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

arbete eller andra resurser från sig själva. Är vi verkligen en ideell organisation om våra
medlemmar får både mat och fritidsaktiviteter betalt?
Vi tror också att om fler ger lite av sig själva i form av pengar, tillgångar eller arbete kommer
det på köpet att ge en starkare sammanhållning och en kultur av att alla bidrar. Vad gör vi den
dagen Miljonlotteriet går sämre och inte längre ger oss samma resurser? Vi ser att det här är
något som behöver börjas med idag, för att skapa många aktiva drivna medlemmar för
framtiden. Detta kan också stimulera kreativitet och folkbildning och öppna nya vägar för
UNF som organisation. Det är också viktigt att UNF är en organisation som ligger nära
verkligheten och inte curlar medlemmar som sedan tar sig ut i andra organisationer där pengar
allt som oftast är en bristvara.
b) Ta tips, råd, stöd och hjälp från Jönköpings distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige
UNF Jönköping är ett av UNF:s mest framgångsrika distrikt och har med sitt projekt
Trivselgerillan gjort sig både kända som aktörer i drogförebyggande ungdomsverksamhet och
lyckats värva ett stort antal medlemmar. Dessutom har de utvecklat ett lyckat koncept för att
hålla föreningsstyrelsesamlingar. Utifrån detta växte en vilja från UNF Jönköpings
medlemmar att hjälpa andra distrikt att öka i medlemsantal och stärka deras
organisationskultur. Detta motarbetades till viss del av förbundsstyrelsen 2011-2013 med
motiveringen att UNF Jönköping var personalstyrt och att det fanns något negativt i den stolta
och kaxiga distriktsandan. På kongressen 2013 låg en motion om att arvodera personer från
UNF Jönköping för att sprida sina koncept till övriga distrikt, som avslogs. Istället fick
förbundsstyrelsen i uppdrag att “ta tips, råd, stöd och hjälp från Jönköpings distrikt för att
stärka andra distrikt i Sverige”. I verksamhetsberättelsen kan man läsa att detta mål är uppnått
genom “Dialog förd med alla distrikt som vill och som deltar på̊ arrangemang.” Men det var
inte det kongressen beslutade, det är snarare en given del i att ta vara på kunskap i
organisationen. Det är beklagligt att förbundsstyrelsen helt och hållet struntar i ett
kongressbeslut.
Förra förbundsstyrelsen beställde 2013 ett material om föreningsstyrelsesamlingar från UNF
Jönköping. Alla andra förslag som skickades till förbundet avslogs, t.ex. att använda
Trivselgerillan som skolmetod och koncept för en medlems väg in och igenom UNF. Det har
dröjt ända till i början av 2015 innan ett FSS-material blev tillgängligt för medlemmarna. En av
anledningarna till att det dröjt var att det vid byte av utbildningsledare 2013 skedde en
förändring i vad som tidigare hade kommunicerats. Arbetsgruppen var inställda på att leverera
ett färdigt material. Istället bestämdes det från förbundet att det skulle redigeras och
förändras. Filformatet var inte anpassat för den möjligheten. Efter överlämnandet av
materialet har förbundsstyrelsen i princip gjort om hela dokumentet, både vad det gäller
layout och innehåll.
Granskningsutskottet anser att förbundsstyrelsen borde ha inlett en dialog angående
kongressuppdraget direkt, och om tidigare erbjudanden från UNF Jönköping inte längre var
aktuella fråga dem vad de ville bidra med. Det som hände var att projektet FSS-material
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lämnades över till den nya utbildningsledaren. Här verkar det ha skett någon förflyttning. Det
som tidigare hade sagts upphörde att gälla. I uppdraget ingick att UNF Jönköping skulle få
hålla infra-FSS:er i tre distrikt och att utbildningsledaren skulle hitta dessa distrikt. Detta
uppfylldes inte. Flera distrikt har frågat om detta i efterhand och uppenbarligen inte nåtts av
informationen. Vad detta beror på är oklart. Ansvariga vid förbundet har överhuvudtaget inte
velat kommentera frågan. Istället har granskningsutskottet mötts av den arroganta attityd
som också arbetsgruppen för FSS-materialet förmedlar att de har mött. Vid fråga vill inte
ansvarig person kommentera och enligt maildokumentation visar personen noll respekt för
det arbete som har utförts och beter sig kränkande. På frågor från personer i landet har
representanter beskyllt arbetsgruppen för att materialet dröjer, trots att materialet vid dessa
tidpunkter funnits hos förbundet.
Om det ska användas en annan layout och om förbundet ska redigera innehållet i efterhand
borde det stå i avtal och kommunicerats tydligt från början. Att ha gjort ett stort konstnärligt
och krävande arbete under lång tid och att i efterhand få veta att mer än hälften kommer att
förkastas och ändras är en ren kränkning. Om detta dock hade kommunicerats från början, och
också i fråga om vilket filformat förbundet önskade, så hade det varit en helt annan sak.
Vi kan inte se det på något annat sätt än att det här är en del av den attityd som finns mot UNF
Jönköping som ett framgångsrikt distrikt. Vi köper inte att andra distrikt skulle ha känt sig
nedtryckta av att få hjälp och stöd av UNF Jönköping. Vi tror tvärtom att både andra distrikt
och de företrädare som drivit UNF Jönköpings utveckling framåt skulle ha fått ett ökat
engagemang och en stärkt sammanhållning över distriktsgränser av att solidariskt få dela med
sig av sina erfarenheter genom att hjälpa andra. Vi ställer oss frågan om det finns en
konkurrens om vem som får inleda projekt och stötta distrikt? Ska initiativ alltid ske från
förbundshåll, eller kan det finnas fördelar med att distrikt stödjer andra distrikt på detta vis?
Kan förbundsstyrelsen delegera stöd och insatser på plats till andra grupper? Om ett distrikt
har lyckats bra och vill dela med sig av det genom att hjälpa andra, borde väl UNF:s
förbundsstyrelse bara tacka och ta emot? Vi kan inte se faran med denna typ av initiativ. Vi ser
däremot en fara med att UNF blir en toppstyrd organisation om vi inte tillåter engagemang att
växa även över distriktsgränser.
Utöver att det har påverkat UNF Jönköping negativt så har resten av UNF:s distrikt gått miste
om kunskap, stöd, hjälp och framgångsrika metoder som i sig också hade kunnat generera ett
mångsidigare, stabilare och starkare UNF också sett i fler och stoltare medlemmar. Det är inte
bara UNF Jönköping som har rätt till upprättelse, också de distrikt som önskade stöd av detta
slag men fråntogs den möjligheten.
I den nya policyn för ett hållbart engagemang finns mycket visdom som vi hoppas att
kommande förbundsstyrelser tar med sig i sitt arbete med framgångsrika koncept, distrikt,
föreningar osv. Där kan vi läsa: “Alla medlemmar bör känna att de ges möjlighet att ha de
ansvar de vill ha i rörelsen. Inte bara förtroendeuppdrag utan även projektledning och
ledarskap uppmuntras. [...] I UNF uppmuntras nya initiativ… [...] Folkbildning och utbytet
mellan medlemmar är en central struktur för att få medlemmar att växa. Det bidrar inte enbart
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med ökad kompetens utan även stärkt självförtroende och möjligheten att själv dela med sig av
sin kunskap… [...] Det innebär även att ha en organisationskultur som är stöttande men också
där vi uppskattar och uppmuntrar varandra. [...] Långsiktighet handlar slutligen om att vårda
och kanalisera medlemmars driv. Medlemmars idéer bör höras och uppmuntras.”
c) Krishantering
Den förra generalsekreteraren färdigställde en ny krisplan i maj 2013, som i dagsläget inte finns
publicerad på hemsidan. Krisplanen skulle uppdateras igen och breddas men detta har inte
skett. Om krisplanen ska vara ett internt dokument för personal bör det också finnas en
krisplan för distrikt och föreningar.
Krisplanen idag är bristfällig på flera plan. Den behandlar överhuvudtaget inte sociala kriser,
psykisk sjukdom/ohälsa eller långvariga kriser. Många kriser som sker lokalt idag
kommuniceras inte till förbundsnivå då det saknas tydlighet om hur detta ska ske.
Dokumentet saknar bland annat rutiner för hur uppföljning av en kris ska ske, vilket stöd
personal kan få, vilka rutiner ideella kan följa.
Vi ser också behov av att personal utbildas ytterligare i krishantering, framför allt då UNF är en
organisation dit många unga med trassliga livssituationer söker sig. Därför borde UNF ta
bättre vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos så många medlemmar. Det finns en
allmän kunskap om psykosociala problem, men i synnerhet en erfarenhet av krishantering
som ledare och arrangörer i hela organisationen besitter. Det är skamligt att vi låter det gå till
spillo istället för att som organisation fånga upp och ta lärdom av de kriser som uppstår. Ett
bra exempel på detta finner ni nedan, där förbundsstyrelsen utan riktlinjer fick hantera en
uppkommen krissituation. Detta är bara ett exempel som kommande styrelser både på
förbunds-, distrikt- och föreningsnivå kan ha användning för i framtiden.
d) Hantering av situation där misstanke om brott föreligger
Under mandatperioden uppkom en situation där förbundet anmälde en medlem efter
misstanke om brott mot organisationen. Medlemmen gick då ur UNF, men bad
förbundsstyrelsen diskutera hur de ställde sig till ett återinträde. Styrelsen beslutade att det är
ett beslut som kan fattas först när en medlemsansökan inkommit. Vi tycker att detta var ett
rimligt beslut utifrån situationen. Granskningsutskottet har inte pratat med de drabbade, men
uppfattar det från förbundsföreträdares perspektiv som att de är nöjda med hanteringen.
Granskningsutskottet hörde både den misstänkte medlemmens sida av historien och hade
flertalet diskussioner med representanter från förbundsstyrelsen. Detta för att så noga som
möjligt kunna utröna vad som hade hänt och hur styrelsen resonerat sig fram till val av åtgärd.
Vi kan konstatera att förbundsstyrelsen på många plan har hanterat denna krissituation på ett
föredömligt sätt, t.ex. genom att utgå från brottsoffrets perspektiv och göra vad som behövs
för att reparera de skador som skett. Det är inte styrelsens roll att bedöma om ett brott
föreligger, men om en medlem av någon anledning orsakat skada i ett distrikt är det styrelsens
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ansvar att bringa ordning i kaoset vilket vi ser att de har gjort. Det fanns också en jäv-situation i
ärendet som förbundsstyrelsen parerade på bästa sätt.
I samband med denna händelse blev det dock väldigt tydligt för oss att ekonomisk kunskap i
UNF är mycket eftersatt och att en ordentlig kassörsutbildning och allmän bildning i
föreningsekonomi är ett stort behov i organisationen. Vi ser att det som skedde i detta fall är
den yttersta konsekvensen av kunskapsbrist och även prestigekänsla (att det är pinsamt att
inte kunna) som återspeglas på alla nivåer av organisationen, också från förbundet.
Under processen hörde många medlemmar av sig till oss med olika typer av information.
Bland annat fick vi veta att den misstänkte hade namngivits och situationen hade berättats för
distriktsordförandena. Motiveringen till detta var att förhindra ryktesspridning och göra
UNF-landet medvetna om den misstänktes roll i det hela för att skydda dem mot eventuella
liknande situationer. Vi förstår tanken med detta, men upplever också att det kunde ha skötts
mer diskret. Det är omöjligt att veta på förhand hur något ska falla ut. Resultatet som vi ser är
snarare en ökad ryktesspridning i organisationen och smutskastning av den misstänkte.
Representanter för styrelsen berättade att de hade försäkrat sig om att den misstänkte hade
hjälp och stöd, men att de måste värna gruppen före individen. Detta ter sig rimligt för
granskningsutskottet som har förståelse för att en situation av detta slag kräver tuffa beslut.
Vår samlade roll är att styrelsen har axlat den rollen väl i denna turbulenta situation.
e) Långsiktig strategi
Vi ifrågasätter om verksamheten utgår från medlemmarnas eller förbundsstyrelsens vilja när
det är förbundsstyrelsen som tar fram förslag på arbetsplan, bildningssystem och andra
styrande dokument utifrån sina idéer? Mycket av utskottens och förbundsstyrelsens arbete
går ut på att jaga rätt på medlemmar som vill genomföra de arbetsplansprojekt som
förbundsstyrelsen har utformat och försöka styra medlemmars fokus mot förbundets
arbetsplan eller genomförandet av den. Kommande förbundsstyrelser rekommenderas att
lyssna in distriktens och föreningarnas egna idéer och drivkrafter i framtagandet av strategier
för UNF:s framtid och att då utgå från den enskilde medlemmens perspektiv. Nyckeln för
delegering och engagemang sägs vara att säga vad som ska uppnås, inte hur. Ett hållbart
engagemang handlar också om att medlemmar får bidra på sitt sätt, med sina unika förmågor.
Om medlemmar får göra vad de vill kommer de också få ett mer hållbart engagemang.
Förbundsstyrelsens svar på detta rimmar väl med hur tafatt strategiarbetet är i dagsläget. Att
stärka kopplingen mellan distriktens arbetsplaner och förbundets har det arbetats med
tidigare. Det arbete som nu behövs är något helt annat, vilket Andreas Jansson, Anneli Bylund
och Thomas Ahlström skriver om i sina reservationer mot beslutet:
“Det organisationen behöver är en klar förståelse för varför vi finns, vad vi önskar att uppnå
samt vad vi tillför för något unikt i samhället”
“Idag finns ingen klar bild om hur förbundet, distrikten och föreningarna tillsammans skall
jobba mot en gemensam målbild”,
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“Jag vill se en organisation som har en strävan mot framtiden och inte är fast i sitt eget nu. Jag
tror att en strategi på minst 4 år skulle kunna göra skillnad för sammanhållningen i UNF, samt
att vi kommer få bättre arbetsplaner och kunna göra mer långsiktiga prioriteringar som
kommer gynna organisationen idag och i framtiden.”
UNF bedrivs idag som ett företag med en bolagsstyrelse som har mål för verksamheten och
generalsekreteraren som sitter med på möten för att informera de anställda om vad som ska
göras. Så långt kanske det ändå kan fungera om än lite skevt, men när vi börjar se medlemmar
som anställda och inte som engagerade ideella glömmer vi bort vilka vi är och vad UNF handlar
om. Ett exempel är när värvningssiffrorna bryts ner till distrikten och så hetsas de till att uppnå
sina mål genom priser och tävling. Försäljningssiffrorna och marknadsföringen ska öka. Visst
är det viktigt att vi är många, men har den här metoden verkligen gjort UNF rättvisa? Litar vi
inte på att vår ideologi har tillräckligt stark dragningskraft? Om det är där skon klämmer, vilket
vi tror, så är det något helt annat än siffror vi ska titta på. Därför väljer vi att lyfta upp den
motion och de att-satser som Andreas Jansson (avgående förbundsstyrelse) lyfte på sista majmötet till kongressen. UNF behöver en långsiktig strategi som gör den här organisationen med
alla dess fantastiska engagerade medlemmar rättvisa.
f) Prestige
Granskningsutskottet har under perioden stött på en del indikatorer om att UNF:s
organisationskultur ibland lägger krokben för sig självt. En organisationskultur som vill sprida
stolthet, engagemang och självförtroende har tyvärr också en baksida. Vår uppfattning utifrån
analys av situationer under mandatperioden, tidigare erfarenheter och samtal med
medlemmar är att denna baksida har gått vidare från tidigare förbundsstyrelser och därför
blivit en omedveten nedärvd kultur. Härskartekniker används flitigt av företrädare för
organisationen, framför allt inom förbundet. Många medlemmar som har kommit med
synpunkter under mandatperioden vittnar om en arrogans från förbundsstyrelsens ledning. Vi
har av egen erfarenhet kunnat verifiera detta. Detta oroar oss. Det verkar som om det också
inom förbundsstyrelsen finns maktspel och hierarkier utifrån vilka som har de klädda
posterna och vilka som är nya eller har suttit i förbundsstyrelser tidigare. En sådan
maktordning inom förbundsstyrelsen kommer självklart att ha inverkan på det arbete som blir
utfört. En baksida av detta är att framgångsrika koncept ute i landet inte plockas upp till
förbundsnivå och det ger en bild av att förbundsstyrelsen är de enda som får lyckas och hyllas.
Förbundsstyrelsen hinner, kan och ska inte göra allt. Det är direkt ohälsosamt för både
individer och organisation.
Det finns en självklar fin stolthet över att få sitta i förbundsstyrelsen, men som lätt svänger
över i prestige. Det finns också en prestige mellan olika förbundsstyrelser och viljan att som ny
i förbundsstyrelsen sätta sin egen prägel på UNF. Med prestige skapas distans och försvar, som
bland annat avspeglas i det maktspråk som används och att det sällan nämns något om
svårigheter eller hinder i utskottens arbete. Går det dåligt nämns det oftast som att “det är på
gång” i utskottsrapporter. Granskningsutskottet anser att UNF behöver mer av attityden att
det är okej att misslyckas, att inte orka, att göra fel och att be om hjälp. Att det är starkare att
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säga att det inte går än att låtsas som att det fungerar. Förebilder, i förbundet, behöver därför
visa att det inte ligger prestige i det arbete som görs utan snarare visa mer ödmjukhet inför
uppdraget och organisationen. När saker blir självklara och vi inte ifrågasätter “det vi brukar
göra” måste vi utvärdera oss själva och se att vi fortfarande går åt rätt håll och inte sitter fast i
det gamla. Det är snarare regel än undantag att makt förändrar människor och kan leda in oss
på villovägar och därför måste vi våga vara ärliga både mot oss själva och andra om detta för att
värna varandra.
Det är ibland också väldigt svårt för förbundsstyrelsen att få med medlemmar på de projekt
och idéer som de har. Vi ser att detta också kan ha att göra med att medlemmar själva vill
komma på hur och vad som ska göras. En erkänd nyckel för engagemang är att låta de som ska
utföra arbetet själva bestämma hur det ska genomföras. Den andra delen är att ge medlemmar
en hand att ta om det går dåligt, så att de vet att det finns verktyg, stöd och hjälp på vägen. I
synnerhet förbundsstyrelsen, som har en oerhört hög belastning på sig, måste kunna be om
hjälp, delegera och säga till när ett uppdrag inte är intressant eller hanterbart. Men för att göra
detta måste prestigen läggas undan. Vi önskar att kommande förbundsstyrelser ska ha
återkommande samtal om ett hållbart engagemang och vinsten med delegering med en
utomstående part för att minska risken för utbrändhet och destruktiva maktstrukturer.
g) Inkludering
Jämlikhetsbokslutet säger egentligen ingenting nytt, som vi inte redan vet. Problemen finns
kvar: UNF är fortsatt en organisation bestående av vit medelklass. Det är olyckligt att UNF
förlorar så många dimensioner av att vara ung och nykter i Sverige. Om UNF ska vara till för
alla och vara normbrytande, varför fortsätter vi då år efter år att leva kvar i den vita
organisationsnormen? Detta är en allvarlig brist som måste tas på stort allvar. Den hör ihop
med all verksamhet vi gör. Att inkludera inom organisationen kommer att vara fortsatt svårt
om vi inte ens inkluderar i värvningen och marknadsföringen av UNF som varumärke.
Kongressen gav uppdraget att se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån personer med
särskilda behov, t.ex. dolda funktionsnedsättningar. Förbundsstyrelsen har valt att inte
uppdatera UNF inkluderar då de har sett att det inte använts och att detta behov kan fyllas på
andra sätt, t.ex. genom att inkludera dolda funktionsnedsättningar i Kompisboken, en modul
till hemsidan med tema neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ett verktyg med
arrangörstips för att ett arrangemang ska bli mer inkluderande. Eftersom UNF inkluderar inte
används saknas nedskrivna arrangörsrutiner för förbundsarrangemang, vilket förbundsstyrelsen menar att de “är medvetna om och ser över för att eventuellt justera”. Vi kan se att
det har skett en förbättring genom att det i regel alltid finns en ruta i anmälningsformulär till
förbundsarrangemang där särskilda behov kan uttryckas. Tyvärr måste vi konstatera att det
trots detta inte mäts upp i tillräckligt hög grad i praktisk handling.
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Avslutning
Den här rapporten är ett resultat av många människors tankar och perspektiv, även om det har
sammanställts och tolkats av granskningsutskottet själva. Tack till er som modigt och
öppenhjärtigt delat med er av synpunkter, tips och tankar under mandatperioden. När ni
bryter tystnaden gör ni det också för så många fler.
Vi vill avslutningsvis sammanfatta de viktigaste lärdomarna av vår granskning.
Vi vill varna för konsekvenserna av att förlora det ideologiska perspektivet. Ju högre upp vi
kommer i organisationens hierarki, desto lättare är det att förlora kontakten med gräsrötterna
både ute i landet men också sina egna gräsrötter. Att vara en förebild är inte lätt. Att vara en
förebild och felfri på samma gång är omöjligt.
UNF bryter alkoholnormen, men vi har normer och traditioner inom vår organisation som
hindrar och begränsar det driv och engagemang som vi bygger vår rörelse på. Dessa normer
och maktstrukturer är lika mycket våra fiender som alkoholindustrin. För om det är något som
kan ta död på en organisation så är det att den inte längre följer sitt syfte och tystar ner kritik.
Vi ser att maktordningen som den ser ut idag i organisationen är som flodhästen i vardagsrummet hos dysfunktionella familjer. Vi behöver ta tag i problemet, prata om det och lösa det
tillsammans. Lösningen får inte vara att sopa problemen under mattan.
UNF behöver stärka sin självkänsla. Det är sorgligt att se att vi idag inte fullt ut tar vara på den
kunskap, kompetens och erfarenhet som finns, har funnits, och kan utvecklas i UNF och i varje
unik medlem. Vi tror att det kan göras på tre nivåer:
1. Genom att samla in och dokumentera vår historia, tidigare förbundsstyrelsers
arbete och idéer samt framgångsrika koncept. Vi lär av misstag och framgång.
2. Se vad vi gör ute i verksamheten just idag. Vad saknas? Vad ska vi skryta om?
3. Skapa en långsiktig strategi. Tillsammans.

Granskningsutskottet föreslår kongressen besluta
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
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“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.

UNF:s granskningsutskott 2013-2015, i maj 2015.
Hilma Svedberg, Jamie Ziegler, Louise Pedersen, Wilda Kristiansson
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1
Arbetsplan 2015-2017 (8)
För att medlemmarna tillsammans ska kunna staka ut UNF:s riktning för de kommande två
åren behöver vi en gemensam målbild att arbeta mot. Därför beslutar vi om en gemensam
arbetsplan, med mål som förbund, distrikt, föreningar och medlemmar tillsammans kan sträva
mot.
Det här är förbundsstyrelsens förslag på ny arbetsplan. Strukturen är relativt lik den
nuvarande arbetsplanen, med två övergripande arbetsplansmål och en indelning i våra fem
olika områden och deras uppdrag. Vår bild är att det ger en långsiktig riktning med tydlighet
om våra övergripande prioriteringar men också möjliggör för en styrning av de enskilda
områdena på ett effektivt sätt. En förändring i strukturen är att vi minskat antalet mål för att
skapa en vassare arbetsplan med skarpare prioriteringar och försökt att tydligare peka ut
distriktens ansvar för målen inom varje område.
Förbundsstyrelsen föreslår att den övergripande inriktningen för UNF de kommande två åren
ska vara att växa och bli starkare som organisation och att förändra samhällets attityder till
alkohol och andra droger. Dessa mål ligger i linje med de senaste årens inriktning och vi tror
det är bra med långsiktigheten på det här området för att kunna nå resultat.
Denna arbetsplan pekar ut en riktning för UNF som helhet. Förbundsstyrelsen är de som
föreslår och ansvarar för att följa upp kongressarbetsplanen men inga av de mål vi föreslår är
möjliga att genomföra utan engagemang från medlemmar, föreningar och distrikt.
Det här är vårt förslag till arbetsplan, för en mer demokratisk och solidarisk värld fri från
droger!

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta förslaget till Arbetsplan för 2016-2017.

Andreas Jansson reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut att lägga fram detta förslag.
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Arbetsplan 2015-2017
Vision
Vår vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger
Övergripande mål
UNF växer i medlemsantal för att bli en starkare organisation och samhällsaktör
Det viktigaste i UNF är medlemmarna som bygger organisationen och förändrar samhället.
För att lyckas förändra behöver vi dels bli fler, men också stötta, bilda och stärka
medlemmarna som finns. Genom våra gemensamma ställningstaganden och ideologiska
övertygelser blir vi starkare och bättre. Desto fler vi blir desto mer kan vi förändra.
UNF är den ledande samhällsaktören för attitydpåverkan och normkritik kring alkohol och andra
droger
Varje samhällsförändring börjar med en förändring hos individen. När vi ifrågasätter de
rådande normerna och attityderna kring droger kan vi förändra vår omgivning i grunden.
Genom ett framgångsrikt attitydpåverkande arbete gör vi världen nyktrare.
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Drogpolitik
Definition
UNF:s drogpolitiska uppdrag är att vara ungas röst och verktyg för att skapa opinion och
påverka den politiska utvecklingen i riktning mot en drogfri värld.
Uppdrag
UNF:s drogpolitiska arbete bygger på att använda politiska verktyg för att skapa en drogfri
värld. Internt ska vi sprida kunskap, ha en levande dialog och debatt i drogpolitiska frågor samt
ha många medlemmar som engagerar sig i drogpolitiskt verksamhet. Externt arbetar UNF
gentemot beslutsfattare och allmänheten. Det drogpolitiska verksamhetsområdet omfattar all
verksamhet som påverkar politiska processer i syfte att minska konsumtionen av alkohol och
andra droger i Sverige.
•
•
•
•

80 % av UNF:s distrikt har återkommande aktiviteter och bildning inom drogpolitik
UNF är expert i drogfrågor och den främsta unga rösten i debatten om cannabis
UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska
ungdomsförbund för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor
UNF har en aktiv kontakt med relevanta politiker för att driva på för en restriktiv
drogpolitik på nationell och europeisk nivå

Förebygg
Definition
UNF:s förebyggande uppdrag är att förändra ungdomars attityder, beteende och engagemang
för att långsiktigt bryta alkoholnormen och öka nykterheten.
Uppdrag
En viktig del av det förebyggande arbetet är att skapa en attraktiv och drogfri verksamhet i
relevanta ungdomsmiljöer. Attitydpåverkan är att så väl internt som externt ifrågasätta de
myter och positiva föreställningar som finns kring alkohol och andra droger och lyfta
fördelarna med drogfrihet. Medlemsökning säkerställer en bred och aktiv medlemsbas där vi
är en tydlig motpol till den rådande alkoholkulturen och visar att den inte är förutbestämd.
•
•
•
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Alla distrikt ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar årligen.
UNF värvar 2500 nya medlemmar per år.
UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra
droger.
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Globala
Definition
UNF:s globala uppdrag är att stärka internationella systerorganisationer över hela världen och
främja det globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet.
Uppdrag
Det globala arbetet utgår från tre olika verksamheter: utbyten, insamling och påverkansarbete.
Utbyten skapar global gemenskap och verkar för att stärka både UNF och våra internationella
systerorganisationer. Insamling finansierar arbetet med och engagerar medlemmar för att
sprida kunskap, kompetens och verktyg om alkohol som hinder för utveckling i andra länder.
Påverkansarbete ger verktyg för att bekämpa den globala alkoholindustrin och påverka
drogpolitik i olika delar av världen.
•
•
•
•

Hälften av alla distrikt genomför ett utbyte med en medlemsorganisation i Active eller
IOGT International
UNF genomför 100 insamlingsaktiviteter
300 medlemmar i UNF sprider individuellt information om alkohol som
utvecklingshinder.
UNF genomför 50 utåtriktade globala aktiviteter med värvnings- eller
attitydpåverkansfokus

Organisation
Definition
UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelse med mycket
verksamhet där ledarskap och arrangörskap utvecklas.
Uppdrag
UNF:s organisatoriska arbete syftar till att ha medlemmar med stabil rörelseförankring, starkt
ledarskap, varierad föreningsverksamhet och distrikt med medlemmar som bildar och stärker
varandra. UNF är en del av en folkrörelse som bygger sin organisation på demokratiska
strukturer, den fria föreningsformen i organisationens alla nivåer och varje enskild medlems
självförverkligande. Det organisatoriska områdets tre hörnstenar är demokrati, ledarskap och
arrangörskap.
•
•
•

UNF har 23 självständiga och engagerande distriktsstyrelser som tar ansvar för att
distriktet växer och utvecklas.
UNF:s samtliga distrikt är delaktiga i arrangerandet av Specialister
UNF har ansvarstagande och demokratiska ledare på förbunds-, distrikts- och
föreningsnivå.
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Socialt
Definition
UNF:s sociala uppdrag är att skapa trygga och inkluderande miljöer fria från alkohol och andra
droger där unga människor kan vara sig själva, samt att se till att medlemmar kan utvecklas
utifrån sina förutsättningar genom sitt medlemskap.
Uppdrag
UNF:s sociala arbete har tre olika perspektiv; kamratstöd, inkludering och hållbart
engagemang. Inkludering innebär att skapa trygga sociala sammanhang och förutsättningar
för att alla medlemmar ska trivas i UNF. Hållbart engagemang innebär att medlemmar
utvecklas, ges utrymme för engagemang och långsiktigt stärks i sitt ställningstagande genom
den verksamhet UNF har. Kamratstöd syftar till att öka kunskapen om barn och unga i
missbruksmiljö, erbjuda trygga miljöer och ge medlemmar verktyg för att vara en bra kompis.
•
•
•
•
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UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö.
I hälften av UNF:s distrikt finns det samarbeten med stödgrupper eller liknande
verksamheter
UNF har 85 föreningar med verksamhet i genomsnitt minst två gånger i månaden
UNF minskar antalet medlemmar som lämnar organisationen
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Motion nr 1 om nyktra nattklubbar (19a)
Idag finns allt för få nyktra nattklubbar för hbtq personer som lever ett nyktert liv, de klubbar
som finns har ofta ett väldigt begränsat utbud av alkoholfria drycker. Nattklubbarna är ju en
mötesplats för att kunna träffa annat folk och umgås och ha det trevligt men många nyktra
HBTQ personer går ofta inte till de här nattklubbarna då det serveras alkohol och där personer
dricker sig redlöst fulla. Jag tycker man ska satsa på att få upp mera nyktra nattklubbar för just
nyktra hbtqpersoner där man inte behöver känna press över att andra dricker, oftast när man
går på sådan ställen och visar att man är nykterist så får man alltid kommentarer efter sig.
Det ska inte behöva vara så. Genom att UNF sammarbetar med de olika kommunerna så kan vi
göra mer nyktra nattklubbar där HBTQ personer som inte dricker kan känna sig trygga. Därför
anser jag:
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.

Markus Borg
Göteborg och Bohusläns distrikt

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 1
Motionären lyfter en viktig fråga. HBTQ-personer har i högre grad än andra ett riskabelt bruk
av alkohol och på många håll förknippas HBTQ-sammanhang med en stark alkoholnorm.
Förbundsstyrelsen ser dock att den typ av verksamhet som motionären föreslår har en tydlig
lokal karaktär och därför bäst genomförs av distrikt och föreningar. Det är något som borde
utgå från lokala initiativ och inte detaljregleras av kongressen. Det finns idag både goda
exempel (t.ex. Klubb Sobeer och Klubb Tu666ummi) och goda förutsättningar för både
föreningar och distrikt, genom bidrag och liknande, att genomföra denna typ av satsning om
viljan finns.
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 2
Budget 2016-2017 (9)
Förbundsstyrelsen lägger här fram sitt förslag till budget. Förslaget innehåller tre
huvudämnen: förbundsorganisation, stöd till landet och verksamhet. Dessa delas in i
underbudgetar då behov finns.
Förbundsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma att vi under mandatperioden har arbetat med
de andra förbunden i syfte att utveckla vår ekonomiska framtid. Genom dessa samtal har vi
påbörjat ett arbete med ökad insamling till IOGT-NTO-rörelsen. Dels vill vi utöka det
rörelsegemensamma globala arbetet, dels utöka Vit Jul samt påbörja ett övrigt
insamlingsarbete. Budgetutrymme för insamlingssatsningen finns i posten Ekonomisering av
framtiden och övriga av sina ordinarie budgetposter.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta budgeten för 2016-2017

Lucas Nilsson reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut gällande budgetposterna för Vit
Jul och kanslipersonal.
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Huvudbudget 2016
Intäkt
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning

210 000 kr
800 000 kr
1 800 000 kr
19 300 000 kr
30 000 kr
150 000 kr

Summa intäkter:

22 290 000 kr
Kostnad

1. Förbundsorganisation - Styrelse
2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 7 tjänster
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
4. Stöd till landet - Personal 15 tjänster
5. Stöd till landet - Pengar
6. Verksamhet - Information och material
7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
9. Verksamhet - Kongress
10. Ekonomisering av framtiden

1 070 000 kr
3 472 000 kr
2 106 000 kr
6 565 000 kr
3 760 000 kr
835 000 kr
1 270 000 kr
2 990 000 kr
0 kr
1 500 000 kr

Summa kostnader:

23 568 000 kr

Verksamhetsresultat:

-1 278 000 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-45 000 kr
-1 323 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

400 000 kr
-5 000 kr
-928 000 kr

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

-500 000 kr
19 103 594 kr
-19 300 000 kr
-1 624 406 kr
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Underbudgetar 2016
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Förbundsstyrelsemöten
Praktiskt arbete
Arvode

30 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
640 000 kr

Summa

1 070 000 kr

3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra kanslikostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Medlemsregister
Kommunikation
Administration
Medlemsutskick
Revision

586 000 kr
200 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
210 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr

Summa

2 106 000 kr

5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring

150 000 kr
400 000 kr
970 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr

Summa

3 760 000 kr

6. Verksamhet - Information och material
Medlemstidning
Webbplatsen
UNF-shop
Materialproduktion

530 000 kr
85 000 kr
120 000 kr
100 000 kr

Summa

835 000 kr

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren
Distriktsstyrelsesamling
Distriktsordförandenätverk
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250 000 kr
300 000 kr
145 000 kr
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Förbundssamling
Specialisten
Folkhögskoleutbildning

100 000 kr
200 000 kr
100 000 kr

Summa

1 270 000 kr

8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Bidrag internationella arbete
Verksamhetsområdesprojekt
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Attitydpåverkan
Active summercamp
UNF till alla
Almedalen

600 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
75 000 kr

Summa

2 990 000 kr
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Huvudbudget 2017
Intäkt
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Miljonlotteriet
Attitydpåverkan
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning

230 000 kr
800 000 kr
1 800 000 kr
19 300 000 kr
250 000 kr
30 000 kr
200 000 kr

Summa intäkter:

22 610 000 kr
Kostnad

1. Förbundsorganisation - Styrelse
2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 7 tjänster
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
4. Stöd till landet - Personal 15 tjänster
5. Stöd till landet - Pengar
6. Stöd till landet - Information och material
7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
9. Verksamhet - Kongress
10. Ekonomisering av framtiden

1 140 000 kr
3 472 000 kr
2 006 000 kr
6 640 000 kr
3 780 000 kr
835 000 kr
1 295 000 kr
2 950 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr

Summa kostnader:

24 618 000 kr

Verksamhetsresultat:

-2 008 000 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-45 000 kr
-2 053 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

400 000 kr
-5 000 kr
-1 658 000 kr

Upplösning för kongress

500 000 kr

Avsättningar
Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel
Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel
Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner:
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Underbudgetar 2017
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Förbundsstyrelsemöten
Praktiskt arbete
Arvode

30 000 kr
220 000 kr
250 000 kr
640 000 kr

Summa

1 140 000 kr

3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra lokalkostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Medlemsregister
Kommunikation
Administration
Medlemsutskick
Revision

586 000 kr
200 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
210 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr

Summa

2 006 000 kr

5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring

150 000 kr
400 000 kr
990 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr

Summa

3 780 000 kr

6. Verksamhet - Information och material
Medlemstidning
Webbplats
UNF-shop
Materialproduktion

530 000 kr
85 000 kr
120 000 kr
100 000 kr

Summa

835 000 kr

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren
Distriktsstyrelsesamling
Distriktsordförandenätverk

175 000 kr
275 000 kr
300 000 kr
145 000 kr
151

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Förbundssamling
Specialisten

200 000 kr
200 000 kr

Summa

1 295 000 kr

8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Bidrag internationella arbete
Verksamhetsområdesprojekt
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Attitydpåverkan
Active summercamp
UNF till alla
Almedalen

600 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
35 000 kr

Summa

2 950 000 kr
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3
Medlemsavgift i UNF (10)
UNF:s medlemsavgift kan variera, men har nu under ett antal år legat på 50 kronor per medlem
och år. Vi i förbundsstyrelsen uppfattar att den nivån är lagom och ser inget behov av att göra
en förändring. Tvärtom anser vi att beloppet 50 kronor är ett bra och väl inarbetat belopp.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2016 och 2017 till 50 kronor/år.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 4
Övriga ersättningar (11)
Förbundsstyrelsen tycker att alla förtroendeuppdrag inom Ungdomens Nykterhetsförbund,
förutom två heltidsarvoderingar inom förbundsstyrelsen, ska vara ideellt och genomföras
utan annat arvode än ren kostnadsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

för resevillkor och traktamentsersättningar för förbundsstyrelseledamöter, ska
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
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Motion nr 2 om Snacka fest (19b)
UNF har lagt mycket stora pengar på att utveckla och driva fram projektet Fake Free.
Projektet har under flera år jobbat med attitydpåverkan hos ungdomar och mynnade senare ut
i ett metodmaterial som kallas “Snacka Fest”.
Materialet är tänkt att utmana och upplysa om alkoholnormen; både genom att kunna fungera
som ett föreläsningsmaterial för medlemmar inom rörelsen och för att fungera självständigt
genom en lärare i en skolklass.
Tråkigt nog har hela projektet av olika anledningar runnit ut i sanden och inte drivits vidare,
vilket vi finner mycket tråkigt eftersom vi dels ser stor potential i projektet och dels på grund
av de stora summor som redan har investerats i att utveckla och färdigställa projektet.
Därmed föreslås kongressen besluta
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.

Jonatan Bengtsson
UNF Aring

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 2
Motionären har rätt i sin beskrivning att arbetet med Snacka Fest inte har varit prioriterat i
någon större grad under den andra halvan av den gångna mandatperioden. Vi gläds åt att det
finns ett engagemang från medlemmar i frågan och har absolut en intention om att Snacka
Fest ska implementeras. I budgeten ligger en satsning på Attitydpåverkan under nästa
mandatperiod som avses täcka in detta arbete. Vi är inte övertygade om att motionärens
förslag är det bästa sättet att gå vidare med Snacka Fest på och vill överlåta till nästa
förbundsstyrelse att fatta beslut om detaljerna för arbetet.

Förbundsstyrelsens föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 3 om justering av
bidragsregler (19c)
I UNF idag får en förening bestående av 5 medlemmar 1050 SEK per medlem och år i bidrag
från UNF-förbundet. I UNF idag får en förening bestående av 50 medlemmar 250 SEK per
medlem och år i bidrag från UNF-förbundet. Tidigare år fick föreningar bestående av 201
medlemmar 115 SEK per medlem och år i bidrag från UNF-förbundet. Progressiviteten i dessa
bidrag medför att kvaliteten på verksamheten i stora föreningar ej kan säkras på samma sätt.
Som kassör i en stor förening har jag erfarit problemen som uppstår när man vill nå en
aktivitetsgrad på 100 % i föreningen, men ej har de finansiella medlen att verkställa detta. I
UNF Morgonstjärnan, där jag tjänstgjort som kassör, har vi ungdomsverksamhet med
aktiviteter minst 1 gång i veckan, med hjälp av bidrag om upp till 1.50 SEK per registrerad
medlem och träff. I UNF Söderort (vaa?..)* har, där jag tjänstgjort som revisor sedan starten,
har bidraget fallit ut så att det 1 tidigt har gett 20 kr medlem och vecka/träff. Det här är orimligt
och skevt. Det är omöjligt att bedriva lika kvalitativ verksamhet med en 15del av bidraget.
Därmed föreslås kongressen besluta
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.

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonsstjärnan
* Internskämt. Vid grundandet var medlemmarna osäkra på valt namn, vilket medförde att
namnet under en lång tid uttalades “UNF söderort, va?...”

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 3
Förbundsstyrelsen har under mandatperioden reviderat bidragsreglerna till föreningar för att
förenkla systemet och samtidigt säkra att det finns en viss nivåskillnad i bidrag beroende på en
förenings storlek. Vi avser med bidraget att alla föreningar ska ha någon typ av grund och tror
att en större förening har större möjligheter och förutsättningar att söka andra bidrag.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 4 om kapitalförvaltning (19d)
Låt nykterhetsrörelsen istället för storbankerna profitera på vårt eget kapital.
Idag är förbund, distrikt och föreningar inom nykterhetsrörelsen kunder hos ett flertal olika
banker. Där placerar vi vårt kapital och tar våra lån, tjänster som utomstående banker
producerar vinst på. Istället skulle nykterhetsrörelsen själva kunna hantera detta kapital i en
egenägd bank och på så sätt få större avkastning på det kapital vi har.
IOGT-NTO rörelsen har enorma ekonomiska resurser i dagsläget. Samtidigt är vår största
inkomstkälla, miljonlotteriet, starkt beroende utav spelmonopolet som finns i Sverige. Detta
monopol är idag under starkt angrepp, både från aktörer på internet och från politiskt håll där
partier alla läger börjar ifrågasätta effektiviteten i ett spelmonopol som inte går att
upprätthålla på internet. Därför anser motionären att det är hög tid att se efter alternativa
inkomstkällor.
För att starta bankverksamhet behövs 5 miljoner euro (ca 47 miljoner kronor) i eget kapital.
Något som inte borde vara särskilt utmanande för IOGT-NTO-rörelsen. Men för att noggrant
se vad vi har för ekonomiska muskler för att starta bank, samt för att se huruvida IOGT-NTOrörelsens eget kapital räcker som kundunderlag föreslår jag en utredning av rörelsens samlade
resurser, lån och andra banktjänster vi använder.
Bankverksamhet är ofta en mycket lukrativ affär med stora marginaler. Det har under våren
har det rapporterats om vinstmarginaler på 40 % på lån. Samtidigt behövs en extremt liten
kapitaltäckningsgrad. Kombinera detta med att vi har mycket god insikt i vår egen ekonomi så
har vi möjlighet att ge billiga och säkra lån till våra egna distrikt, föreningar och förbund.
Vi har en möjlighet att både pressa våra egna kostnader för finansiella tjänster samtidigt som vi
får en god inkomst till vår rörelse.
Skulle inte IOGT-NTO-rörelsens egna kapital och kundunderlag inte räcka till kan det vara
eftersträvansvärt att gemensamt med en annan kapitalstark rörelse starta bank. Det skulle
t.ex. kunna vara arbetarrörelsen eller landsbygdsrörelsen (med LRF och centeterpartiet i
spetsen).
Ytterligare en fördel med egen bank skulle vara möjlighet att tillhandahålla de tjänster och den
service som särpräglar en ideell rörelse och förenings behov. Något många upplevt varit en
stor brist hos storbankerna i egenskap av kassör. T.ex. kan motionären se framför sig en tjänst
där bokföring sker på central ort helt integrerat med internetbanken. UNF:are under 18 som
kan öppna eller ta över konto utan enormt krångel. Eller kunnig och professionell rådgivning
som förstår en ideell förening.
De fördelar som jag utan grundlig utredning kan se är:
•

Bättre service och skräddarsydda tjänster för våra behov.
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•
•
•

Potentiell stor inkomst till nykterhetsrörelsen
Öka antalet inkomstkällor för att sprida riskerna.
Vi låter inte någon annan profitera på vårt kapital som vi genom mer än 100 år slitit hårt
för att bygga upp.

Därför anser jag:
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 i före kongressen 2017

Mårten Malm

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 4
Som motionären beskriver finns det ett behov av att bredda våra inkomstkällor.
Förbundsstyrelsen vill försöka möta detta behov med den föreslagna storsatsningen på
insamlingsarbete men också med mindre satsningar inom Vit Jul och attitydpåverkan. I
kommunikation med IOGT-NTO som fått en snarlik motion framhåller de att frågan har
diskuterats i olika omgångar under lång tid. Detta resulterade i att de i början av 2000-talet
startade upp ett fondbolag som efter betydande underskott avvecklades 2011. Vad gäller
bankverksamhet finns det svårigheter att få ihop och binda upp en större summa kapital
inklusive möjligheten att täcka gjorda förluster och riskerna är inte obetydliga.
Förbundsstyrelsen menar därför att de andra satsningar som beskrivs bör prioriteras.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Förbundsstyrelsens förslag nr 5
Bildningssystem (12)
Nykterhetsrörelsen och UNF har en lång och stolt tradition av folkbildning. För att samla och
konkretisera den bildning som genomförs inom UNF finns ett bildningssystem. Grunden för
det nuvarande bildningssystemet lades vid UNF:s kongress i Åre 2011 som slog fast
bildningens ideologiska förankring och skapade Specialister och Folkbildaren på uppdrag av
förbundet. Detta system har sedan dess arbetats med, utvärderats och justerats.
Förbundsstyrelsen anser att bildningssystemet i grunden är bra och att det har tillräckligt stor
flexibilitet för att passa ett UNF i förändring. Vi tror det bidrar till en positiv stabilitet att inte
göra för stora förändringar men ser några mindre justeringar som vi tror är positiva.
Förutom diverese språkliga ändringar har följande förändringar gjorts:
•
•
•
•
•

Texterna om Specialisterna och Folkbildaren har blivit en och samma text
Texten under rubriken ”Skilt från formell utbildning” har uppdaterats.
Texterna kring varje specifik utbildning har uppdaterats och i vissa fall förtydligats
med en syftesformulering där detta har saknats.
Det har tillkommit en text som handlar om att testa nya koncept
Distriktskassörsnätverket har tagits bort

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta förslaget till nytt Bildningssystem.
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Bildningssystem
Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011
Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013
Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015
Inledning
UNF är en folkrörelse som präglas av tydliga folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar
ska kunna förverkliga sina idéer; gå från idé till verklighet. Idealet utgår också ifrån att
ambitionen är och ska vara hög. UNF ska lyfta sina medlemmar och med det låta dem växa,
både i sig själva och i sin förmåga.
Ur UNF:s vision har ett bildningsuppdrag hämtats och formulerats. Detta tillsammans med
några principer och en värdegrund för folkbildning utgör grunden för allt bildningsarbete som
UNF bedriver.
Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.
Vision
En demokratisk och solidarisk värld fri från droger.
Bildningsuppdrag
UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i
gemenskap och utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att
medlemmar ska få mötas på jämlika grunder, inhämta kunskap och med det bli aktiva och
engagerade medborgare.
Folkbildningens värdegrund
Utifrån tre viktiga perspektiv definieras UNF:s syn på folkbildning.
Mötet
Folkbildning uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet
uppstår i sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen om varje människas
egen förmåga att bidra till en social, gemensam och individuell utveckling. Folkbildning är
föränderlig och skiftande över tid; motsatt idén om att det finns ett fast facit.
Jämlikheten
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan där varje individs kompetens tas tillvara.
Något som tar sig uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet att påverka innehåll och
arbetssätt; motsatt en auktoritär utbildning.
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Kunskapen
Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk
kunskap. Synen på kunskap är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika
erfarenheter, perspektiv och värderingar; motsatt en statisk syn på kunskap.

Folkbildningens perspektiv ska genomsyra all verksamhet, som därmed ingår i UNF:s
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag.
Principer för UNF:s bildningsverksamhet
UNF:s bildningsverksamhet tar sin utgångspunkt ur olika principer.
Medlemmens utveckling i fokus
UNF:s bildningsarbete motiveras genom bildningsuppdraget. Där finns ett tydligt fokus på att
verksamheten i första hand ska få medlemmar att växa på egna villkor och i gemenskap. Först i
andra hand är målet att stärka organisationen genom att få fler och bättre förberedda ledare,
politiker, vänner, opinionsbildare och medborgare.
Skilt från formell utbildning
UNF:s bildningsarbete ska i första hand ses som något som är särskilt från den formella
utbildning som finns i grundskola och under vidare studier. UNF:s bildningsarbete står för
andra värderingar och ska beskrivas och bedrivas utan att förknippas med skolan. UNF
undviker ord och metoder som påminner om formell utbildning, som exempelvis ”betyg” och
”lektion”. Istället strävar vi efter att använda begrepp och metoder som tydligare relaterar till
UNF:s idéer om folkbildning, som exempelvis ”erfarenhetsutbyten” och ”bildning”.
Frihet i skapandet
UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läsas in, utan att bildning skapas genom att få
erfarenheter av praktisk handling, diskussion och upplevelser. Det viktigaste med
bildningsverksamheten tycker vi därför är hur det görs, snarare än vad som görs. Att
säkerställa kvalité gör UNF genom att använda folkbildning som metod.
UNF:s bildningssystem
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla
förståelse för olika delar i bildningsverksamheten. För att skapa denna tydlighet och förståelse
hos medlemmar, föreningar och distrikt i hur de kan utvecklas och arbeta med bildning
beskrivs här UNF-förbundets bildningsverksamhet i ett system.
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Bild över UNF:s bildningssystem
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Förenings- & distriktsnivå
UNF:aren
UNF:s grundutbildning riktar sig till alla nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla
medlemmar ska få resonera och få förståelse för UNF:s uppbyggnad, ideologi och olika
verksamhetsområden. Deltagarna ska också lära sig om UNF:s grundsatser. Syftet är att
deltagarna får en förståelse för varför UNF finns.
UNF:aren - Avancerad
Utbildningen bygger på UNF:aren och riktar sig till de medlemmar som vill fördjupa sina
kunskaper och sitt engagemang i organisationen. Den låter deltagarna fördjupa sig i UNF:s
verksamhetsområden, ideologi och organisationsuppbyggnad. Syftet är att deltagarna ska få
utforska UNF och hitta hur de vill utveckla sitt fortsatta engagemang inom UNF.
Föreningsstyrelsesamling(FSS)
Föreningsstyrelsesamlingar har som syfte att ge medlemmar i föreningsstyrelser de verktyg de
behöver för att utföra sitt uppdrag och utveckla bra föreningsverksamhet. Deltagarna får
kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt samt ges förståelse för förening som metod. De
ges även möjlighet att reflektera över och utveckla sin och UNF:s syn på ledarskap.
Egna koncept
Distrikt och föreningar har stor frihet att arrangera egna koncept för att skapa mer
medlemsrelevant bildningsverksamhet. Exempel kan vara att samverka med andra
organisationer eller bilda medlemmar i frågor som inte finns representerade i
bildningssystemet sedan tidigare. Syftet är att stärka mångfalden i bildningen i UNF.
På uppdrag av förbundet
Specialisten - socialt, förebygg, drogpolitik, globalt samt Folkbildaren
Specialisterna och Folkbildaren ger djupare kunskap och praktiska exempel från UNF:s
verksamhetsområden. Under utbildningarna skapas olika sorters kunskap av och för
deltagarna som skapar förståelse och idéer om hur och varför UNF arbetar med området.
Syftet är att deltagarna får förutsättningar att skapa och utveckla verksamhet utifrån
utbildningens innehåll.
Genomförande och ansvarsfördelning
För att säkerställa att Specialisterna och Folkbildaren genomförs har förbundet i uppdrag att
se till att dessa utbildningar arrangeras vid intresse och behov men minst en per område och
år. Utbildningarna ska ske på uppdrag av förbundet, men arrangeras av distrikt, föreningar
eller en grupp av medlemmar. I detta arbete ska förbundet tillhandahålla tillräckliga resurser
och vara stöd för genomförande, men ansvaret delegeras till arrangörerna.
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Förbundsnivå
Höjdaren - inom våra områden
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. Syftet är att
utveckla och bilda medlemmar som kan axla ledande roller inom UNF eller på andra sätt bidra
till organisationens utveckling.
Utbildningarna genomförs en per termin, roterande så att varje område kommer tillbaka efter
två år.
Förbundsarrangerade samlingar
För att stimulera förbundets utveckling och stärka olika förtroendevalda i sina roller anordnar
förbundet återkommande följande samlingar:
•

Distriktsstyrelsesamlingar - varje år ordnas samling för distriktsstyrelser.

•

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

•

Distriktsordförandesamlingar - genom ett nätverk hålls DO-samlingar.

Kamratstödsresa
Kamratstödsresor riktar sig både till medlemmar som levt eller lever nära
missbruksproblematik, samt andra medlemmar som är intresserade av kamratstödsfrågor.
Under resan får deltagarna lära sig mer om kamratstödsarbete och arbeta med sig själva på ett
djupare plan. Detta kombineras med någon form av utmanande aktivitet. Förbundet genomför
årligen minst en kamratstödsresa.
Egna koncept
Förbundet har möjlighet att i begränsad omfattning varje termin arrangera och testa nya
konceptutbildningar. Exempel kan vara att samverka med andra organisationer eller bilda
medlemmar i frågor som inte finns representerade i bildningssystemet sedan tidigare. Syftet
är att stärka mångfalden i bildningen i UNF och testa koncept som kan komma att bli en
permanent del av UNF:s bildning.
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Övriga delar i systemet
Samlingar
En samling definieras av att uppgiften den fyller är att skapa en mötesplats och kontaktyta för
medlemmar som har liknande utmaningar, situationer och intressen. Samlingarna är centrala
för att skapa mötesplatser och låta medlemmar få möjlighet att växa och utvecklas i
gemenskap med syfte att låta UNF utveckla sin verksamhet utifrån lokala initiativ och
engagemang.
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet - NBV
NBV är UNF:s och nykterhetsrörelsens egna studieförbund och en viktig samarbetspartner i
folkbildningsarbetet. UNF:s medlemmar kan genom NBV genomföra studiecirklar,
kulturprogram och annan folkbildning. Dessa samarbeten syftar till att ge UNF resurser i form
av till exempel hjälp med material, utbildningar och andra former av stöd samtidigt som det
stärker NBV och deras möjlighet att arbeta för nykter folkbildning.
Bilda dig
Förbundet ansvarar för att en databas med möjliga pass inom våra utbildningar hålls
uppdaterad och öppnar upp det för spridning. Den som genomför bildningsverksamhet kan
fritt använda och komponera de delar den vill och de ska ses som inspiration i att skapa bra
verksamhet.
Generell standard
Förbundet ska upprätta en generell standard för utbildningar som genomförs inom
förbundets ramar. I detta innefattas bland annat ramar för tidsplanering, kursintyg,
inbjudningar, exempel på utvärdering samt praktiska verktyg för ledare och arrangörer.
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Motion nr 5 om utbildning i
jämställdhetsfrågor (19e)
Vi vill att UNF satsar på ett långsiktigt arbete för jämställdhet. Ett sätt att jobba med detta på
är att se till så att rätt underlag finns. Även om vår organisation på många sätt är duktiga på
jämställdhet, kan vi fortfarande se statistik som talar för motsatsen. Exempelvis är det män
som talar oftast, längst och tidigare på möten. Därför är det viktigt att bilda UNF:s medlemmar
i dessa frågor, som berör bland annat könsförtryck, sexuell läggning och likabehandling.
Vi upplever att många vill arbeta för jämställdhet, men då det är en väldigt komplex fråga är det
svårt att veta var en ska börja, speciellt om en upplever sig sakna kunskap i frågan och därmed
även redskap till förändring. Vad vi skulle vilja börja med är att lyfta frågan och ge så många
medlemmar som möjligt material för att börja diskutera problemen och arbeta för en mer
jämställd organisation.
Därför anser vi att UNF skulle ha stor nytta av jämställdhetspass. Ett jämställdhetspass skulle
exempelvis kunna innehålla information om hur en på rätt sätt bemöter människor och tar
hänsyn till olika individer, uppmärksammar och undviker olika härskartekniker samt ökar
användandet av främjartekniker.
Till hösten kommer underlag till ett sådant pass finnas på Utbildningsdatabasen.
Vi vill därför föreslå kongressen besluta
att

det ska finnas ett jämställdhetspass i alla bildningssystemets utbildningar.

att

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

Fredrik Sjöström
Sanna Wiede
Linn Winnerstam

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 5
Jämställdhetsfrågor är viktiga och som motionärerna skriver så har det visat sig att ett aktivt
arbete med jämställdhetsarbete ger resultat. På de senaste kongresserna har ombudsskolan
lyft frågor om härskartekniker, jämställdhet och i viss mån främjartekniker. Det här är ett
arbete förbundsstyrelsen ämnar fortsätta med. Dock anser förbundsstyrelsen att förslaget att
lyfta in ett pass om jämställdhet i all bildning inte är rätt lösning för att komma till rätta med
problemen kring ojämställdhet inom UNF.
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Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå första att-satsen, samt

att

bifalla andra att-satsen.
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Förbundsstyrelsens utredning om global
folkhögskoleutbildning (6e)
På kongressen i Borås 2013 gavs förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för att titta
på förutsättningarna att inrätta en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i IOGT-NTOrörelsens globala frågor och värderingar. Underlaget överlämnas härmed till kongressen 2015
för beslut i frågan i enlighet med uppdraget.
Utredningen genomfördes under större delen av 2014 och början av 2015 för att sammanfattas
och sammanställas under våren 2015. Som framgår av den bilagda utredningen har ett stort
antal aktörer rådfrågats under utredningens lopp.
Utifrån utredningen föreslår förbundsstyrelsen att i nuläget inte gå vidare med inrättandet av
en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i våra globala frågor. Vi ser inte det som ett
prioriterat område givet resurserna det skulle kosta. Vi har också i diskussioner med övriga
förbund i rörelsen inte funnit ett stort stöd för ett sådant initiativ.
För närvarande pågår en större diskussion om IOGT-NTO-rörelsens folkhögskolor och inte
minst kring utbildningen Projektbildaren och UNF:s relation till den. Förbundsstyrelsen ser
det som rimligt att den utredning som gjorts kring global folkhögskoleutbildning kan fungera
som inspel i den diskussionen men menar UNF i dagsläget bör säga nej till inrättandet av en
global folkhögskoleutbildning.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

notera utredningen, samt

att

UNF i nuläget inte går vidare med satsning på en global folkhögskoleutbildning.
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Utredning om inrättande av global folkhögskoleutbildning
Bakgrund
På kongressen i Borås 2013 fattades beslutet att förbundsstyrelsen tar fram underlag för att

titta på förutsättningarna att inrätta en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i IOGT-NTOrörelsens globala frågor och värderingar. Underlaget överlämnas till kongressen 2015 för
beslut i frågan. En folkhögskoleutbildning skulle ge UNF möjligheten att fördjupa
kompetensen och engagemanget kring våra globala frågor, samt sprida medvetenheten kring
alkohol som utvecklingshinder.
Under mandatperioden har därför förbundsstyrelsen utrett möjligheterna att inrätta en global
folkhögskoleutbildning. Utredningen har skett genom inhämtning av underlag och diskussion
med IOGT-NTO:s folkhögskolor, andra folkhögskolor med globala utbildningar, andra ideella
organisationer som har ägande över en specifik global profilutbildning, IOGT-NTO-rörelsens
Internationella Arbete (IIA), de andra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen genom deras
riksstyrelseledamöter (RS) och inom UNF:s förbundsstyrelse. Detta underlag är resultatet av
den utredningen.
Utgångspunkter och frågeställningar
För att gör det lättare att arbeta med och rama in utredningen har den utgått från ett antal
utgångspunkter:
•
•
•
•
•

Utbildningen ska om möjligt ske i samverkan med IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete samt övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen.
Utbildningen ska ha sitt säte på en av IOGT-NTO:s folkhögskolor.
Utbildningen ska ha ungdomar och/eller unga vuxna som målgrupp.
Utbildningen ska vara omfattande nog att bedrivas som del- eller heltidsstudier.
Utbildningen ska generera ett mervärde för UNF och IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete.

Dessutom formulerades ett antal frågeställningar som utredningen ämnade svara på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad hade varit ett möjligt och relevant innehåll för utbildningen?
Vilken form ska utbildningen ha?
Vilket deltagarunderlag finns för utbildningen?
Hur skulle finansieringen se ut?
Var skulle utbildningen ha sitt säte?
Vilka andra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen är intresserade av att samverka i en
eventuell utbildning?

1. Innehåll

Frågeställning: Vad hade varit ett möjligt och relevant innehåll för utbildningen?
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Efter diskussioner utifrån utgångspunkten att utbildningen ska generera ett mervärde för
UNF och IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete bör utbildningen ha en av två
huvudsakliga målgrupper. Antingen (a) unga individer som har ett stort intresse för
alkoholfrågan (d.v.s. medlemmar eller nära sympatisörer) eller (b) unga individer som har ett
stort intresse för globala frågor och som är öppna inför att alkoholfrågan är viktig/intressant.
Bedömningen har gjorts utifrån att få det mesta ut av utbildningen samt för att bredda
målgruppen att satsa på det andra alternativet. Genom att använda utbildningen som ett sätt
att bygga kompetens kring alkohol som utvecklingshinder hos unga med ett generellt intresse
för globala frågor kommer vi att öka medvetenheten i nästa generation av biståndsarbetare
och förtroendevalda i biståndsorganisationer.
Därför är troligtvis den bästa lösningen att ha en utbildning med ett relativt allmänt
internationellt utvecklingsspår och baka in alkoholperspektivet löpande i utbildningen,
snarare än att profilera utbildningen endast utifrån alkoholfrågan. Med den premissen har vi
identifierat två olika inriktningar som kan vara intressanta att titta vidare på vid en eventuell
inrättning av utbildningen:
•

Projekt/påverkan: En inriktning för praktiskt fältarbete i andra länder med fokus på
interkulturell projektledning och civilsamhällesutveckling i andra länder.

•

Kommunikation/insamling: En inriktning som är mer orienterad kring arbete på
hemmaplan med kommunikation, opinionsbildning och insamling.

Båda inriktningarna har sina för- och nackdelar och finns på sätt och vis redan etablerade på
andra folkhögskolor. Utifrån utbildningens syfte att stärka alkoholperspektivet i det civila
samhället verkar dock dessa båda inriktningar vara de mest relevanta. Undersökningar har
också visat att båda utbildningar är realistiska och möjliga att genomföra. Det är dock för tidigt
att avgöra i dagsläget vilken (eller båda) av inriktningarna som det blir. Detta bör avgöras
utifrån en mer djupgående analys för vilken kursledning som finns tillgänglig och vilka
internationella aktörer som man kan knyta an till.
Sammanfattning: Utbildningen bör fokusera på en bredare målgrupp för att våra frågor ska få
en bredare förankring även utanför nykterhetsrörelsen. Flera olika utbildningsupplägg finns
för att uppnå detta och exakt inriktning bör fastslås i ett senare stadium.

Slutsats: En global folkhögskoleutbildning med alkoholtema är fullt möjlig och realistisk
utifrån perspektivet av att kunna fylla den med ett värdefullt och relevant innehåll.
2. Form

Frågeställning: Vilken form ska utbildningen ha?
Utredningen klargjorde redan i ett tidigt stadium att formen borde vara anpassad efter
innehållet, snarare än tvärtom. Vi har därför inte gjort en djupare analys av hur lång eller
omfattande utbildningen bör vara, mer än landat i perspektivet att den borde vara en eller två
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terminer av hel- eller deltidsstudier som innefattar en studieresa/utlandspraktik av något slag.
En kortare tid hade gjort den för grundläggande medan en längre tid hade krävt att innehållet
skulle tunnas ut.
Sammanfattning: Utbildningens form bör anpassas efter innehållet och bestämmas först i ett
senare skede.

Slutsats: Ingen slutsats. Formen bör fastställas först i ett senare skede.
3. Deltagarunderlag

Frågeställning: Vilket deltagarunderlag finns för utbildningen?
I kontakt med folkhögskolor med liknande utbildningar kan det fastslå att deltagartrycket
skiljer sig väldigt från utbildning till utbildning. Det sammanvägda deltagarunderlaget är ca
275 % (d.v.s. 2,75 sökande på 1 plats), vilket ändå får ses som helt OK, men det är extremt skevt
fördelat från utbildning till utbildning. Vissa hade ett deltagarunderlag som var på flera hundra
procent, medan andra hade varit tvungna att skura ned på antalet platser p.g.a. lågt söktryck.
Mycket verkar bero på hur bra den specifika skolan lyckats med att bygga upp ryktet och
kännedomen om utbildningen. En svag tendens verkar finnas att desto tydligare inriktning
utbildningen har, desto fler sökande.
Ett antal skolor hälsade att de haft problem med deltagarrekryteringen på senare år, men lika
många hälsade att intresset ökat. Bilden som uppmålas är därför att intresset för globala
folkhögskoleutbildningar är relativt stabilt, men fokus kan skifta från utbildning till
utbildning.
Sammanfattning: Det verkar finnas ett deltagarunderlag. Denna ska dock inte tas för given
utan kräver en aktiv marknadsföring.

Slutsats: Oklart. Det skulle troligtvis gå att hitta deltagare vid en satsning, men det kräver ett
gediget marknadsföringsarbete.
4. Finansiering

Frågeställningen: Hur skulle finansieringen se ut?
Alla folkhögskoleutbildningar får ett anslag från folkbildningsrådet. En utbildning av detta
slag, som bl.a. skulle innefatta utlandsresor, gästföreläsare, etc., medför dock större
kostnader. Dessa kostnader hade kunnat hämtas in genom deltagaravgifter, externa
finansiärer eller som ett riktat stöd från UNF och andra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen.
Alla dessa tre källor är relativt realistiska. Utredningen har inte tittat närmare på deltagaravgift
som en möjlighet mer än att notera att flertalet utbildningar har relativt höga avgifter och ändå
tycks attrahera deltagare. Att förutsätta att deltagaravgiften och folkbildningsanslaget självt
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skulle finansiera hela utbildningen skulle dock innebära väldigt höga avgifter, vilket inte hade
varit önskvärt. Någon form av extra finansiering skulle därför behövas.
Förutsättningarna att få in externa medel utanför rörelsen bedöms lyckligtvis som relativt
goda. Mer än hälften av alla globala folkhögskoleutbildningar finansieras i dagsläget av andra
medel än ägar- eller folkbildningsmedel. Det handlar ofta om olika offentliga aktörer så som
Sida, UHR eller ESF.
Således är inte behovet av att UNF skulle skjuta till pengar ett direkt krav för att en satsning
skulle bli av. Eftersom UNF inte äger någon folkhögskola och därmed inte utövar någon direkt
kontroll över en folkhögskola (se mer under punkt 6. Samverkan) skulle det dock bli svårt att
uppdragsge en folkhögskola att genomföra en satsning utan att också skjuta till pengar för att
komplettera de övriga externa medlen, åtminstone i en uppstartsfas då utbildningen inte
institutionaliserats. Därför är bedömningen att en eventuell satsning också bör medföra
någon form av riktade medel från UNF:s sida för att det ska realistiskt gå att genomföra.
Det är naturligtvis svårt att säga vilka summor det skulle handla om och det har utredningen
inte tittat vidare på detta i någon större utsträckning då det naturligtvis beror på utbildningens
längd, antalet deltagare och resornas omfattning. Det är naturligtvis skalbart utifrån dessa
faktorer, men för att UNF ska vara en tung delfinansiär borde det handla i storleken av
200 000 kronor, med en rätt kraftig marginal både uppåt och nedåt.
Sammanfattning: Med en kombination av deltagaravgifter, externa medel och tillskjutna
pengar från UNF borde det vara fullt möjligt att helt finansiera en utbildning.

Slutsats: Utbildningen är en teoretisk möjlighet om UNF inte väljer att skjuta till egna medel
och en realistisk möjlighet om UNF väljer att skjuta till egna medel.
5. Säte

Frågeställning: Var skulle utbildningen ha sitt säte?
En av utgångspunkterna för utredningen var att en av IOGT-NTO:s folkhögskolor, Tollare och
Wendelsberg, skulle vara säte för en eventuell satsning. Vid frågan har båda folkhögskolor
preliminärt meddelat att det skulle vara en möjlighet att inrätta en utbildning på endera skolan
och responsen har varit positiv.
Det som talar till Tollares fördel är det geografiska läget i Stockholm, med nära till
förbundskansliet och därmed också IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete samt andra
organisationer som verkar internationellt. Tollare har också inlett en satsning på att börja röra
sig mer i en riktning till att arbeta med ledarskaps- och civilsamhällesfrågor, vilket hade varit i
linje med en eventuell global folkhögskoleutbildning.
Det som talar till Wendelsbergs fördel är erfarenheten av att idag ha en heltidsutbildning,
Projektbildaren, och en deltidsutbildning, DO-nätverket, där UNF står som beställare.
Wendelsberg har också i dagsläget tydligare signalerat att de har den organisatoriska och
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pedagogiska kapaciteten för att inrätta en utbildning, dock med reservationen att det kan
komma att få konsekvensen att andra utbildningar som vi beställer behöver stöpas om eller
läggas ned.
Båda skolor är alltså lämpade, men än så länge har diskussionerna förts på en relativt abstrakt
nivå. Det kräver ju naturligtvis en del organisatoriska förberedelser gällande styrning,
budgetering, kursupplägg, pedagogrekrytering, etc., innan det kan stå klart var en eventuell
utbildning skulle ha sitt säte. Därför borde detta fastställas först efter ett beslut har tagits om
utbildningen ska bli verklighet eller ej.
Sammanfattning: Det är i dagsläget svårt att säga vilken av skolorna som är bäst lämpad för en
eventuell utbildning, men båda folkhögskolor har uttryckt intresse och ser inrättandet som en
reell möjlighet.

Slutsats: Det finns goda förutsättningar för att inrätta en global folkhögskoleutbildning på
endera av IOGT-NTO:s folkhögskolor.
6. Samverkan

Frågeställning: Vilka andra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen är intresserade av att samverka
i en eventuell utbildning?
Frågan har gått ut till de andra förbunden i egenskap av deras riksstyrelserepresentanter. Även
om det inte speglar hela organisationernas ledningar ger det ändå en fingervisning. Intresset
från samtliga övriga förbund att gå in som delägare i en eventuell utbildning är i dagsläget svalt.
Även om det naturligtvis kan förändras om en satsning är närmare att förverkligas bör det nog
inte tas med i beräkningen.
Eftersom IOGT-NTO är det förbund som äger folkhögskolorna och därmed har
ägarinflytandet gör det att en eventuell uppdragsgivning mer komplicerad om IOGT-NTO
väljer att inte gå in som delägare i en eventuell satsning. Dock har IOGT-NTO signalerat att de
inte tänker stoppa en eventuell satsning om UNF skulle vilja gå vidare på egen hand.
Sammanfattning: Intresset från de andra förbunden är i detta stadie svalt.

Slutsats: Inga andra förbund verkar intresserade av att samverka inom ramen för utbildningen,
vilket naturligtvis gör en eventuell satsning svårare att genomföra men inte omöjlig.
Analys
Det finns idag inga direkta hinder som skulle hindra UNF från att ta initiativ till att inrätta en
global folkhögskoleutbildning. De frågetecken som finns kring deltagarunderlag och andra
samverkansaktörer går att arbeta kring och är inte i sig en anledning att inte inrätta en
utbildning. Möjligheterna att inrätta en utbildning finns där, även om det naturligtvis kräver
en del arbete att göra till verklighet.
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Den stora frågan är därför om viljan finns hos UNF och våra medlemmar. En satsning skulle
troligtvis medföra att UNF skulle behöva gå in med ekonomiska medel. Det skulle även kräva
en hel del arbetsinsatser vad gäller styrning och utveckling av kursens upplägg. Utbildningen
initierar inte sig själv och den kräver att UNF som aktör driver på och samordnar med den
aktuella folkhögskolan. Om UNF inte ser behovet av utbildningen eller känner ett stort
ägandeskap så kommer den falla platt på sig själv.
Frågan som kongressen bör ställa sig därför är om utbildningen är tillräckligt relevant och
intressant för att avsätta resurser, både vad gäller tid och pengar.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 6 Utredning
om hållbar medlemsökning (13)
Under många år har värvning och medlemsökning varit en stor och prioriterad fråga inom
UNF. Det är något som föreningar, distrikt och förbund länge arbetat med på olika sätt och
med varierat resultat. Under mandatperioden har fokus skiftat från värvning som en
förebyggsfråga till medlemsökning som en fråga för hela organisationen som sträcker sig
vidare än värvningsarbetet. Det har också framgått tydligt under mandatperioden att vi inte
lyckas nå de mål vi sätter upp kring medlemsökning och att mer behöver göras.
Analys
Sedan 2003 har UNF:s medlemsantal varierat mellan strax över 6 000 till strax under 8 000
medlemmar. Antalet betalande medlemmar har under samma period varierat mellan ca: 3 600
till ca 4 600. Under åren har vi jobbat med värvning på många olika sätt. Vi har ett stort
genomflöde i UNF vilket innebär att vi behöver värva många varje år för att behålla vårt
medlemsantal. Av erfarenhet vet vi att värvandet ofta är koncentrerat till kampanjer eller
fokusperioder som förbundet initierar eller samordnar och att de perioder då förbund eller
distrikt tappar fokus på värvning så minskar vi i medlemsantal.
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När det gäller UNF:s distrikt under perioden så har majoriteten av dem legat mellan 100 och
400 medlemmar. Det är tydligt att medlemsantalet för distrikten varierar relativt kraftigt från
år till år även om det finns ett visst mönster kring vilka distrikt som är större och mindre. Det
är också väldigt tydligt att det finns en möjlighet för distrikt att på en relativt kort tid ”sticka
iväg” och öka i medlemsantal och att när det har gjorts så håller den ökningen generellt i sig i
alla fall under ett antal år. En annan intressant trend sedan 2009/2010 är att det är fler distrikt
som växt sig över 600-personers-strecket.

175

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Förslag
Det finns ingen magisk lösning för att öka i medlemsantal och till stor del kommer det alltid
hamna om att lägga tid och ansträngning på att möta potentiella medlemmar. Ett långsiktigt
strategiarbete får inte ställas mot att fortsätta dagens insatser som värvar in en stor mängd
medlemmar varje år. Förbundsstyrelsen tror dock att vi inom UNF parallellt med det löpande
arbetet bör ta ett större grepp och se över övergripande rutiner och strukturer för
medlemsökningsarbetet. Vi är övertygade om att ett framgångsrikt medlemsökningsarbete
bygger på samarbete mellan medlemmar, föreningar, distrikt och förbund och att en översyn
därför måste inkludera alla nivåer av organisationen.
Därför vill förbundsstyrelsen att det under nästa mandatperiod genomförs en större
medlemsökningsutredning som ska involvera alla nivåer inom UNF. Eftersom vi efterfrågar
ett deltagande och engagemang från medlemmarna är det också rimligt att kongressens
ombud får vara med och sätta ramarna för utredningen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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
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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, förningar och distrikt inom UNF.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 7
UNF:s principer (14)
Ibland antar UNF:s kongresser beslut som är att betrakta som långsiktiga principer som ska
styra eller vägleda organisationen under mer än en mandatperiod. För att dessa principer inte
ska falla i glömska samlas de i ett dokument som benämns UNF:s principer som ska skickas
som rapport till varje kongress. En annan anledning till detta är att senare kongresser ska ha en
möjlighet att bekräfta eller förkasta de principer som tidigare kongresser antagit.
Fram till kongressen i Borås 2013 hade detta dokument varit relativt bortglömt under en längre
period. Efter att en uppdaterad version antogs har dokumentet under mandatperioden
förvandlats till ett levande styrdokument som återkommande följts upp av förbundsstyrelsen
och granskningsutskottet. Den förändringen gjorde det tydligt att det finns en del principer
som inte längre är aktuella.
För att underlätta för kommande styrelser och granskande organ att använda och följa upp
dokumentet och öka dess legitimitet föreslår förbundsstyrelsen ett reviderat förslag på
principer. Ambitionen är att bara ha kvar de principer som fortfarande är aktuella, som styr på
ett relevant sätt och som inte regleras i andra dokument. Det är viktigt om principerna på
allvar ska kunna vara ett effektivt styrdokument. I handlingen finns korta kommentarer på de
principer som föreslås försvinna.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
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UNF:s principer
Förslag på principer att behålla
1971 – Vänersborg
§ 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas med.
1981 – Luleå
§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens namn krävs
medlemskap.
1997 – Köping
§ 118 Medlemsvärvningskampanjer ska klart betona vår ideologi och inte materiella förmåner.
2005 – Piteå
§169 Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser dem som
ska sitta i utskott, leda kurser osv.
2007 – Uppsala
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor för sina
anställda.
2009 – Göteborg
§ 264 Kongressen även fortsättningsvis ska vara minst 4 dagar lång.
2011 – Åre
§ 36 Frågor om försumbara ekonomiska värden INTE utgör frågor om eget arvode
§ 75 Granskningsutskottets roll är att uttala kritik mot förbundsstyrelsens arbete, samt att
komma med vägledande uttalanden som bör betraktas av kommande förbundsstyrelser, om
annat inte beslutas av kongressen.
§ 185 Då personer omnämns i UNF:s framtida material ska vederbörande benämnas med det
pronomen vederbörande önskar. Detta innebär att vederbörande ska tillfrågas om vilket
pronomen vederbörande vill benämnas vid. I de fall i UNF:s material, då pronomen inte
refererar till en specifik person, skall könsneutralt pronomen användas.
§ 279 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region
ombudet representerar, när ombudsvalet sker.
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§ 336 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett fast
arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 50 % av ett
prisbasbelopp per månad.
2013 – Borås
§ 195 I allt UNF-material och i alla sammanhang gällande medlemsökning nämns alltid
uppföljning som en vital del
§ 254 Distrikten ska faktureras kostnaden för sina ombuds deltagaravgifter på kongressen.
§ 274 UNF:s principer ska skickas som en rapport till varje kongress.
§ 289 Varje ny UNF-förening måste uppvisa protokoll som visar att föreningen har bildats, att
UNF:s stadgar har antagits och att styrelse har utsetts, för att förbundsstyrelsen ska kunna
tilldela föreningen ett nummer enligt stadgarna
Förslag på principer att rensa ut
1972 – Umeå
§ 158 Varje ny och alla andra intresserade medlemmar ska erbjudas medlemsskolning.

Kommentar: En fråga som går in under UNF:s Bildningssystem.
1991 – Falun
§ 156 Värvarpremier ska skickas ut först när medlemmen betalat.

Kommentar: Sedan principen antogs har värvarpremierna ändrats ett flertal gånger och
eftersom det är oklart hur värvarpremier kommer se ut eller ens finnas framöver föreslås
utrensning.
1995 – Örnsköldsvik
§ 162 Förbundet ska avråda ledare och representanter från att röka och snusa vid rörelsens
arrangemang.

Kommentar: Täcks mer utförligt och skarpare i tobakspolicyn.
1999 – Gävle
§ 247 Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar inför varje
kongress.

Kommentar: Distrikt och förbund har ett gemensamt ansvar att involvera medlemmarna i alla
delar av den demokratiska processen. Inte motiverat att förbundet ska försöka styra distrikten
att göra just detta.
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2003 – Jönköping
§ 227 Förbundsstyrelsen arbetar för att billigare alternativ i form av tält, masslogi etcetera ska
finnas så ofta som möjligt på förbundskurser.

Kommentar: På förbundskurser finns generellt bara ett boendealternativ för att inte skapa
skillnader mellan deltagare. Boende väljs utifrån den specifika kursen men strävar efter att
inte vara för dyrt för våra medlemmar.
§ 227 Förbundsstyrelsen ska fondera pengar alternativt öronmärka pengar för att dela ut till
medlemmar som vill åka på förbundskurser, samt att dessa pengar främst ska gå till
medlemmar som inte får bidrag från sin förening eller sitt distrikt.

Kommentar: Organisationsutskottet som utrett principen har kommit fram till att det är
opraktiskt att inrätta en ny pott utan att det är bättre att möjliggöra för distrikt och föreningar
att betala ut bidrag.
2005 – Piteå
§ 88 UNF börjar köpa in KRAV-märkt mat, både kött och vegetabiliska produkter eftersom vi
jobbar för miljön.

Kommentar: Förbundsstyrelsen menar att vi när vi köper mat ska ta hänsyn till solidariska
aspekter men att det är olämpligt att peka ut bara en specifik märkning.
2007 – Uppsala
§ 76 Not 1 – Resultat i jämförelse mot budget – i kommande årsredovisningar redovisar utfall
enligt den budget och budgetposter som kongressen beslutat om.

Kommentar: En förändring som gjordes efter den här kongressen och nu är rutin.
§ 111 Förbundsstyrelsen ska alltid, i möjligaste mån, redovisa föregående års siffror i
arbetsplanen.

Kommentar: Är något som genomförs av förbundsstyrelsen när det är relevant. Också något
som medlemmar har goda möjligheter att kräva inför kongressen om det saknas.
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa varor som är producerade med schyssta villkor.

Kommentar: Anses täckt i och med den andra § 198 från samma år som är väldigt snarlik.
§ 281 Förbundet ansvarar för att de nyvalda distriktsstyrelserna varje år erbjuds en utbildning i
styrelsearbete, dessa kurser genomförs regionvis och inom en månad efter sista datumet för
att ha distriktsårsmöte.

Kommentar: En fråga som går in under UNF:s Bildningssystem.
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§ 277 Animalisk och vegetarisk kost ska vara likställda, det vill säga att man måste kryssa i om
man vill ha köttmat, eller om man vill ha vegetarisk mat, på alla UNF:s kurser och
arrangemang.

Kommentar: Animalisk och vegetarisk kost bör inte vara likställda. En kan kräva att få
vegetarisk kost men inte animalisk. På förbundsarrangemang kryssar en i om en vill ha köttmat
eller vegetarisk mat och på arrangemang med bara vegetarisk mat är det så klart orimligt att
folks ska kryssa i att de vill ha köttmat.
2009 – Göteborg
§ 94 I framtiden göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta förståelse
för det arbete som tidigare har utförts, och att en sådan analys bifogas till
verksamhetsberättelsen varje år.

Kommentar: Denna princip är en kommentar till hur verksamhetsberättelsen var utformad
2009. Den här typen av måluppföljning är en del av verksamhetsberättelsen som utvecklas
ständigt utifrån medlemmars synpunkter och inte borde bindas till ett tidigare årsmötes åsikt
om det årets verksamhetsberättelse.
§ 182 Kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista till Actives kongress, då
själva antalet ombud ej är beslutat förrän efter UNF:s kongress.

Kommentar: Denna princip är praxis sen kongressen då den antogs och beaktas av
valberedningen.
Förslag på principer att ändra
Nuvarande princip
2001 – Stockholm
§ 177 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år, medlemmar mellan 16 och
20 år ska få Accent om de vill.
Förslag på ändring
§ 177 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år

Kommentar: Budgetgruppen har tittat på kostnaderna och det administrativa kring detta och
föreslår denna förändring. Om en större grupp av medlemmarna valde att få Accent skulle det
innebära en relativt stor kostnad. Motiveringen till att skicka Accent till äldre medlemmar är
bl.a. att Motdrag har fokus på den yngre målgruppen och när vi då ser över kostnaden för
medlemstidningen känns detta som en rimlig indragning.
Nuvarande princip
1995 – Örnsköldsvik
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§ 82 Bara de med rösträtt får reservera sig (dvs. inte förbundsstyrelsen)
Förslag på ändring
§ 82 Bara de med rösträtt får reservera sig

Kommentar: Antagligen uppstod denna princip som ett förtydligande just på att inte
förbundsstyrelsen får reservera sig på kongresser. Förbundsstyrelsen ser dock ett värde i att
göra principen mer allmän och förtydliga att detta gäller generellt för personer som saknar
rösträtt, t.ex. även för valberedning och revisorer men också för distriktsstyrelseledamöter
utan rösträtt på distriktsårsmöten.
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UNF:s principer (nu gällande)
1971 – Vänersborg
§ 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas med.
1972 – Umeå
§ 158 Varje ny och alla andra intresserade medlemmar ska erbjudas medlemsskolning.
1981 – Luleå
§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens namn krävs
medlemskap.
1991 – Falun
§ 156 Värvarpremier ska skickas ut först när medlemmen betalat.
1995 – Örnsköldsvik
§ 82 Bara de med rösträtt får reservera sig (d.v.s. inte förbundsstyrelsen)
§ 162 Förbundet ska avråda ledare och representanter från att röka och snusa vid rörelsens
arrangemang.
1997 – Köping
§ 118 Medlemsvärvningskampanjer ska klart betona vår ideologi och inte materiella förmåner.
1999 – Gävle
§ 247 Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar inför varje
kongress.
2001 – Stockholm
§ 177 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år, medlemmar mellan 16 och
20 år ska få Accent om de vill.
2003 – Jönköping
§ 227 Förbundsstyrelsen arbetar för att billigare alternativ i form av tält, masslogi etcetera ska
finnas så ofta som möjligt på förbundskurser.
§ 227 Förbundsstyrelsen ska fondera pengar alternativt öronmärka pengar för att dela ut till
medlemmar som vill åka på förbundskurser, samt att dessa pengar främst ska gå till
medlemmar som inte får bidrag från sin förening eller sitt distrikt.
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2005 – Piteå
§ 88 UNF börjar köpa in KRAV-märkt mat, både kött och vegetabiliska produkter eftersom vi
jobbar för miljön.
§169 Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser dem som
ska sitta i utskott, leda kurser osv.
2007 – Uppsala
§ 76 Not 1 – Resultat i jämförelse mot budget – i kommande årsredovisningar redovisar utfall
enligt den budget och budgetposter som kongressen beslutat om.
§ 111 Förbundsstyrelsen ska alltid, i möjligaste mån, redovisa föregående års siffror i
arbetsplanen.
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor för sina
anställda.
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa varor som är producerade med schyssta villkor.
§ 277 Animalisk och vegetarisk kost ska vara likställda, det vill säga att man måste kryssa i om
man vill ha köttmat, eller om man vill ha vegetarisk mat, på alla UNF:s kurser och
arrangemang.
§ 281 Förbundet ansvarar för att de nyvalda distriktsstyrelserna varje år erbjuds en utbildning i
styrelsearbete, dessa kurser genomförs regionvis och inom en månad efter sista datumet för
att ha distriktsårsmöte.
2009 – Göteborg
§ 94 I framtiden göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta förståelse
för det arbete som tidigare har utförts, och att en sådan analys bifogas till
verksamhetsberättelsen varje år.
§ 182 Kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista till Actives kongress, då
själva antalet ombud ej är beslutat förrän efter UNF:s kongress.
§ 264 Kongressen även fortsättningsvis ska vara minst 4 dagar lång.
2011 – Åre
§ 36 Frågor om försumbara ekonomiska värden INTE utgör frågor om eget arvode.
§ 75 Granskningsutskottets roll är att uttala kritik mot förbundsstyrelsens arbete, samt att
komma med vägledande uttalanden som bör betraktas av kommande förbundsstyrelser, om
annat inte beslutas av kongressen.

185

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

§ 185 Då personer omnämns i UNF:s framtida material ska vederbörande benämnas med det
pronomen vederbörande önskar. Detta innebär att vederbörande ska tillfrågas om vilket
pronomen vederbörande vill benämnas vid. I de fall i UNF:s material, då pronomen inte
refererar till en specifik person, skall könsneutralt pronomen användas.
§ 279 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region
ombudet representerar, när ombudsvalet sker.
§ 336 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett fast
arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 50 % av ett
prisbasbelopp per månad.
2013 – Borås
§ 195 I allt UNF-material och i alla sammanhang gällande medlemsökning nämns alltid
uppföljning som en vital del.
§ 254 Distrikten ska faktureras kostnaden för sina ombuds deltagaravgifter på kongressen.
§ 274 UNF:s principer ska skickas som en rapport till varje kongress.
§ 289 Varje ny UNF-förening måste uppvisa protokoll som visar att föreningen har bildats, att
UNF:s stadgar har antagits och att styrelse har utsetts, för att förbundsstyrelsen ska kunna
tilldela föreningen ett nummer enligt stadgarna
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Motion nr 6 om jämställdhetsansvariga
inom UNF:s styrelser (19f)
Liksom alla delar i samhället präglas UNF av jämställdhetsproblematik och det kan te sig på
olika sätt - en bit handlar om vem som har makten, en annan om vem som tar plats, en tredje
om språket vi använder och hur kulturen och jargongen ser ut. Till exempel ser vi att män talar
oftare, längre och tidigare på möten. Jämställdhet är ständigt aktuellt, förändrande och viktigt,
framför allt för oss som organisation. Det ligger i grunden för att UNFs medlemmar ska känna
sig säkra och välkomnade i vår verksamhet.
Eftersom alla distrikt och föreningar ser olika ut är det svårt att sätta upp nationella riktlinjer
för hur dessa problem ska behandlas, därför anser vi att den bästa lösningen är att varje
styrelse på egen hand får lyfta frågan och fokusera på det som känns viktigt just där. En
grundpelare inom UNFs folkbildning är jämlikheten, “där varje individs kompetens tas
tillvara”.
För att säkerhetsställa denna grundpelare yrkar vi följande ändringar i stadgarna:
att

i § 4:4 punkten p) göra tillägget “val av ordförande, sekreterare, kassör och
eventuella ytterligare ledamöter i styrelsen, samt utse en av dessa till
jämställdhetsansvarig” och i § 4:5 lägga till titeln jämställdhetsansvarig som ett
särskilt val.

att

i § 3:6 punkten q) göra tillägget “val av ordförande, sekreterare, kassör och
eventuella ytterligare ledamöter till distriktsstyrelsen, samt utse en av dessa till
jämställdhetsansvarig” och i § 3:7 lägga till titeln jämställdhetsansvarig som ett
särskilt val.

att

i § 2:6 punkten r) göra tillägget “val av ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör, utbildningsledare och ytterligare minst två ledamöter i
förbundsstyrelsen, samt utse en av dessa till jämställdhetsansvarig” och i § 2:7
lägga till titeln jämställdhetsansvarig som ett särskilt val.

att

i § 4:7 lägga till punkten “Föreningen ska arbeta för en jämställd organisation där
alla medlemmar känner sig välkomna och accepterade på lika villkor”

Fredrik Sjöström
Sanna Wiede
Linn Winnerstam
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Förbundsstyrelsens svar på motion nr 6
Förbundsstyrelsen anser att inrättandet av särskilda positioner i styrelser är en detaljstyrning
som bör undvikas. Däremot vill vi uppmuntra UNF-landets styrelser till att själva tillsätta en
jämställdhetsansvarig och ta vidare arbetet med jämställdhet. Däremot tycker
förbundsstyrelsen att arbetet med jämställdhet är viktigt och ställer oss positiva till att
föreningar jobbar med detta för att inkludera sina medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå första, andra och tredje att-satsen, samt

att

bifalla fjärde att-satsen
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Motion nr 7 om Active (19g)
Reformera Active eller avskaffa det.
Många som läser detta vet nog inte ens vad Active är. Active är en paraplyorganisation för
nyktra ungdomsorganisationer i Europa. Problemet är bara att en väldigt stor del av de andra
organisationerna består utav, i brist på bättre ord, inkompetenta virrpannor.
Ni som läser detta kanske börjar misstänka att detta blir en sågning av organisationen i fråga,
ni har rätt. Tyvärr har jag inte förmåga att uttrycka de enorma brister utan att framstå som
bitter och otrevlig. Något jag kan försäkra er om att jag inte är då jag har haft lyxen att aldrig
behöva vara personligen involverad i ACTIVE:s göromål. Detta är en så objektiv bild som jag
möjligen kan ge, ursäkta det nödvändiga, men hårda språket.
Active, eller ”Active - Sobriety, Friendship and Peace” som är det fulla namnet. Är till att börja
med ett värdelöst namn. Tro det eller ej så har det sin historia ur att begåvningshämmade
medlemmar uttalade det gamla namnet fel. En akronym, EGTYF, som stod för ”European
Good Templar Youth Federation”. Men som sagt så tyckte man att det totalt innehållslösa
namnet ”Active” skulle ta över. Ett namn som skulle kunna stå för i stort sett vad som helst.
Detta är givetvis en bagatell i de stora sammanhangen. Det finns medlemsorganisationer som
förstår hur man beter sig och bedriver en ideell verksamhet och organisation. T.ex. Norska
Juvente, finska UNF eller svenska UNF är några utav dom. Men vi är i minoritet. Det finns
tyska snuskgubbar som aldrig vill växa upp och skriker okvädningsord och personliga påhopp
mitt under pågående kongressmöte. Det är organisationer som spenderar alla sina sista pengar
på en värdelös bussresa på Island och på köpet nästan sätter sig själva och ACTIVE i konkurs,
om inte UNF hade gått in och lånat ut pengar.
Detta är organisationer som har en handfull medlemmar, som snarare påminner om små
familje-sekter än ideella organisationer och tillsammans har majoritet av röstandelen på
kongresserna. Hittills har vi lyckats avvärja de värsta katastroferna genom att ständigt lyckats
tillsätta kompententa UNF:are som ordförande efter mycket slit för att utmanaren; En i bästa
fall otrevlig, idiot som inte har en blekaste aning om hur man hanterar en lokalförening med
mer än 20 medlemmar.
Enda anledningen till att det inte fallerat katastrofal är för att UNF håller hela organisationen
under armarna.
Jag ser ett behov av en europeisk samarbetsorganisation och plattform för politisk påverkan.
Tyvärr är Active där det fungerar bara en förlängning av UNF och NSF (nyktra
scoutförbundet) och i övrigt en enorm huvudvärk.
Jag tycker det är dags för UNFs medlemmar att få veta sanningen. De som varit insatta (inkl.
jag själv) har tonat ner problematiken med Actives medlemsorganisationer, men bakom
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stängda dörrar suckat och svurit. Jag låter kanske hård. Men detta är en ton och ett
resonemang som hörs ständigt när det talas om ACTIVE. JUNIS har redan valt att gå ur.
Jag har kommit till insikten att det finns två möjliga lösningar för att lösa upp denna enorma
hög av elände. Den ena är att införa ett mandatsystem som är direkt proportionerligt till
antalet betalande medlemmar med avgivet nykterhetslöfte. Detta skulle ge UNF och NSF en
majoritet direkt. Jag anser helt enkelt inte att det är rimligt att en miniorganisation på ett tiotal
medlemmar bara har två färre mandat än UNF.
Skulle detta inte gå ska vi arbeta för att få med oss de kompetenta organisationer som finns
och starta en ny, fungerande organisation där det är tydligt att nykterhetslöfte och
medlemmar är ett krav för alla organisationer.
Jag föreslår kongressen beslutar:
att

UNF verkar för att införa en mandatfördelning i ACTIVE som är direkt
proportionerlig till antalet betalande medlemmar upp till 30 års ålder.

att

utifall UNF inte klarar att driva igenom ovanstående åtgärd går UNF ur ACTIVE
samt verkar för:
att

UNF tillsammans med önskvärda organisationer startar en nya
europeisk samarbetsorganisation för nyktra organisationer som
samlar ungdomar.

att

i den nya organisationen se till att mandatfördelningen är
proportionerlig mot antalet medlemmar.

Mårten Malm

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 7
Vi välkomnar att medlemmar i UNF visar intresse och vill ta ansvar för Actives fortsatta
utveckling. Det bör dock göras konstruktivt, utan att kränka våra europeiska
systerorganisationer. Att beskriva våra systerorganisationer i Europa utanför Norden som
”inkompetenta virrpannor” är både kränkande och destruktivt, men framförallt inte i linje
med den internationella solidaritet som är central i vår rörelse. Det går inte att säga något
annat än att det är ovärdigt en demokratisk och progressiv organisation som UNF. Det finns
många kompetenta och imponerande Active-organisationer utanför Norden och samarbete
med dem stärker både UNF och arbetet mot vår vision.
Precis som UNF så har Active inte en mandatfördelning på årsmötet som är direkt
proportionerlig till antalet medlemmar. Hur mandatfördelningen exakt ska se ut är något som
har diskuterats på Actives kongresser och som säkert kommer diskuteras igen. Angående
ungas representation på Actives kongress så upplever vi en viss problematik med att många
ombud som tar plats är äldre. För att råda bot på det här problemet fick bland annat Actives
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styrelse i uppdrag att stötta och uppmuntra medlemsorganisationerna i deras arbete med att
få unga att ta mer plats i den demokratiska processen. Vi ser det som att Active har en resa kvar
att göra när det kommer till ungas involvering, men att organisationen är på väg i rätt riktning.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 8 om strategi (19h)
I dagens UNF genomförs mycket fantastisk verksamhet i de olika föreningarna. Men vad är
egentligen målet med den här fantastiska verksamheten som vi skapar? Givetvis har vi vår
vision om en solidarisk och demokratisk värld fri från droger, men hur ska vi uppnå den här
visionen? Hur hänger den verksamhet vi skapar ihop med vår strävan att uppnå vår vision?
För att samordna oss i kampen mot droger anser vi att det behövs en tydlig väg att följa för att
uppnå vår vision, så att all den verksamhet som vi skapar fyller ett syfte. Att varje filmkväll,
nattaffischering, ölkubb och fredagsmys ska föra oss ett steg närmare vår vision ska vara en
självklarhet för alla medlemmar i UNF.
Vi är ett förbund, inte ett antal distrikt som strävar efter olika saker. Därför är det viktigt att de
arbetsplaner som varje år klubbas i genom på distriktsårsmötena hänger ihop med varandra
och arbetsplanen för förbundet. För att en båt ska röra sig framåt måste alla ro åt samma håll.
För att få alla att ro åt samma håll behöver vi en enad riktning för de närmaste åren. Vart ska
UNF vara år 2023? Om vi har ett tydligt svar på den frågan blir det lättare för oss medlemmar
att veta vad vi ska göra för att nå dit. Varje år kan distriktet tillsammans klubba en arbetsplan
som syftar till att få förbundet ett steg närmare målet för 2023, och i det långa loppet kommer
vi också ett steg närmare att uppfylla vår vision.
Med en strategi som alla medlemmar känner ett ägandeskap över effektiviserar vi vårt arbete
och får alla att ro åt samma håll. När distriktsstyrelserna ska lägga fram ett förslag på
arbetsplan för sina distrikt kan de titta i den gemensamma strategin för att hämta inspiration
och för att enkelt veta hur de kan bidra till att UNF når sitt mål. Arbetsplanerna bör alltså vara
sammankopplade med strategin för förbundet.
En annan klar fördel med en strategi är att förbundsstyrelsen kan anta en mer strategisk roll än
vad den har i dagsläget. Genom att flytta ner det operativa arbetet till distriktsstyrelserna och
föreningarna kommer vi minska arbetsbördan för förbundsstyrelsen samtidigt som
föreningarna kan känna att det är de som för förbundet framåt, inte förbundsstyrelsen.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

uppdra åt förbundsstyrelsen att lägga ett förslag till strategi för UNF till
kongressen 2017

Isabelle Benfalk, Uppsala distrikt
Therese Dahlén, Dalarnas distrikt
Yonathan Bengtsson, Kronobergs distrikt
Jonathan Spånberger, Jönköpings distrikt
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Alva Blomkvist, Jämtlands distrikt
Ellen Hjort, Västerbottens distrikt
Arvid Leimar, Uppsala distrikt
Matilda Stjernström, Uppsala distrikt

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 8
Förbundsstyrelsen delar till mångt och mycket den problembeskrivning som motionärerna
framför. Hur får vi målmedvetna distrikt? Hur kan UNF öka ägandeskapet för organisationens
riktning och implementering av visionen bland våra medlemmar? Här presenterar
motionärerna ett förslag om att ta fram ett strategiskt styrdokument som sträcker sig över ett
antal kongressperioder.
Förbundsstyrelsen tror dock inte att ytterligare ett dokument, som fastslås på central nivå och
med en livslängd som är långt längre än det genomsnittliga UNF-medlemskapet, är rätt väg att
gå. Om vi vill öka ägandeskapet i organisationen är det viktiga att låta medlemmar få styra
verksamheten. I sin förening eller distrikt ska en inte regleras av ett strategiskt ramverk som
fastslogs av andra personer långt innan man själv ens blev medlem. Vi ser att det är ett recept
för att minska ägandeskapet och makten inom organisationen, snarare än tvärtom.
Vi tror att en bättre åtgärd är att förbättra det arbete som idag finns kring de dokument som vi
redan har i organisationen, och då främst arbetsplanerna. Arbetsplanerna finns redan inom en
etablerad struktur som ständigt förnyar ägandeskapet då de behandlas vid varje
årsmöte/kongress och ska implementeras av varje ny styrelse.
Som motionärerna lyfter finns dock ett allvarligt glapp mellan de olika ledens arbetsplaner,
och då främst mellan förbundets arbetsplan och distriktens. Därför vill förbundsstyren att,
istället för att ta fram ett förbundsägt strategidokument, ge kommande förbundsstyrelse i
uppdrag att göra en riktad satsning att stärka kopplingen mellan förbundets och distriktens
arbetsplaner. Vi tror att det kan ge en bättre balans mellan strategisk medvetenhet och lokalt
ägandeskap än vad ett strategidokument gör.
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

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

Anneli Bylund, Thomas Ahlström och Andreas Jansson reserverade sig mot
förbundsstyrelsens beslut att lägga fram detta motionssvar.

193

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Motion nr 9 om personliga
värvarpremier (19i)
I slutet utav förra året eller början utav 2015 så gjordes det en ändring inom
värvningspremiesystemet. Det kom ett nytt sådant, premiesystemet för föreningar. Det
systemet gör det svårt för de större föreningarna att få några premier, utifrån att det nya
premiesystemet är baserat på ökning av betalande medlemmar. Det nya premiesystemet
saknar personliga värvningspremier, vilket kan leda till att UNF får färre medlemmar i helhet.
Men lösningen är simpel och enkel, ta tillbaka dom personliga värvningspremierna som har
funnits länge, och genom det får vi förhoppningsvis fler medlemmar till UNF, och troligtvis
fler betalande medlemmar inom vår organisation.
Därför föreslår jag att kongressen beslutar:
att

dom personliga värvningspremierna återinförs fr.o.m. 2015, i en liknande form
som tidigare, samt

att

föreningspremiesystemet kvarstår.

David Söderström, Ockelbo UNF

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 9
Anledningen till att ta bort de personliga värvarpremierna grundar sig i att vi ville komma bort
från det individuella och materiella fokuset i värvningen. Beslutet fattades med stor tyngd i
förbundsstyrelsen, då vi inte tycker att drivkraften för att värva nya medlemmar till UNF ska
vara materiella belöningar för den enskilda individen. Därför har vi istället valt att satsa på ett
föreningspremieringssystem där drivkraften istället fokuserar på att föreningarna ska känna
att de får ut något av att ha och därmed värva många medlemmar. Det stämmer att systemet
premierar ökning i betalande medlemmar, men den första nivån är medvetet lågt satt för att
det inte ska vara allt för svårt att bli premierad.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionens första att-sats,

att

anse motionens andra att-sats besvarad
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Motion nr 10 om minderårigas rättigheter i
föreningslivet (19j)
UNF Opposition har under flera år försökt stärka ungdomars möjligheter att delta i
föreningslivet även före myndighetsdagen. Vissa av våra medlemmar har lyckats övertyga
domstolarna m.fl. med sina argument. Bankerna låter sig emellertid inte alltid övertygas, och
vi har nyligen funnit att det fortfarande förekommer att omyndiga personer inte ges möjlighet
att teckna föreningskonton i vissa banker. Vid kongressen 2013 delade vi ut skriften "Omyndig
och föreningsaktiv - vad gäller?" (som nu bifogas) till kongressombuden, och av denna skrift
framgår att omyndiga kan bilda föreningar och vara styrelseledamöter i dem. En av
förbundsstyrelsens medlemmar ansåg att skriften borde mångfaldigas och spridas i
informationssyfte. Vi anser precis som vid förra kongressen att det är viktigt att ungdomar får
kunskaper om vilka rättigheter de har i föreningslivet.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

såsom sin mening uttala, att vissa bankers vägran, att tillåta omyndiga
kontotecknare, strider mot gällande rätt, och därför måste fördömas,

att

förbundet skall låta mångfaldiga och internt distribuera "Omyndig och
föreningsaktiv - vad gäller?",

att

om andra att-satsen faller, uppdra åt förbundsstyrelsen att sammanställa en
pamflett om omyndigas möjligheter att bilda och företräda ideella föreningar,
och trycka och distribuera denna till föreningarna

Nykterhet eller döden!
UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 10
Förbundsstyrelsen delar motionärens rättmätiga ilska över att minderåriga inte ges tillgång till
alla sina rättigheter inom föreningslivet. Det finns mycket UNF som organisation kan ställa
oss kritiska till men vi bör vara sparsamma med att uttala fördömanden av olika slag. Det nya
förslaget till demokratiplattform beskriver tillräckligt tydligt vårt ställningstagande för ungas
rättigheter och möjligheter att delta i samhället. Efter tillåtelse från upphovsmannen ämnar vi
göra materialet som nämns tillgängligt på UNF:s hemsida. Dess innehåll kan säkert komma till
nytta på fler sätt men vi ställer oss tveksamma till att i kongressbeslut låsa oss vid specifika
material som vi dessutom saknar upphovsrätten till.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

anse motionen besvarad
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Förbundsstyrelsens förslag nr 8
Verksamhetsutvecklarsystem (15)
På kongressen 2011 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda syftet med anställd personal.
Resultatet av utredningen blev förslag på stora förändringar i strukturen för den lokalt
verksamma personalen som i det nya systemet kallas verksamhetsutvecklare. En av
huvudpoängerna med det nya systemet var att lägga den strategiska makten hos kongressen
som sätter riktlinjer för hur personal ska fördelas och användas. Förbundsstyrelsen har sedan
att verkställa förslaget och fastställa och revidera den exakta fördelningen.
Det nya systemet har implementerats under mandatperioden. Det är fortfarande en kort tid
för att på allvar kunna utvärdera effekterna men förbundsstyrelsens bedömning är att det nya
systemet fungerar bra och att medlemmar och distrikt på det stora hela är nöjda med
upplägget. Som alltid med nya strukturer har vi under resans gång upptäckt ett antal
frågetecken och förbättringsområden. Förändringarna i förslaget till
verksamhetsutvecklarsystem handlar till stor del om att tydliggöra de oklarheter som finns
och göra vissa mindre förbättringar.
Sammanfattning av förändringarna:
•

•

•

•
•

•

•
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För ansvarsfördelning görs en rad förtydliganden om förbundets ansvar att ge
distrikten goda förutsättningar för uppdragsgivning och att ha en dialog med
berörda distrikt i relevanta frågor.
Fördelningsprinciperna ändras så att verksamhet som kan vara svår för distrikten
att kontrollera faller bort och mer tyngd läggs på vikten att distrikten kan tillvarata
resursen. Principen att ”satsa där det växer” förtydligas samt hänsyn till praktiska
omständigheter och att det är en gemensam resurs.
Rätten till minst 20 % av en tjänst per distrikt ändras till rätten till en meningsfull
tillgång till verksamhetsutvecklare. Detta för att komma bort från tekniska frågor
kring hur procenten ska räknas och istället uppmuntra till dialog mellan distriktet
och förbundet om vad det finns för behov.
Antalet dagar som kan användas av förbundet för specifika satsningar eller
rörelsesamarbeten ändras från ca: tio till fem.
Under den nya rubriken ”Upplägg av tjänsterna” införs ett stycke som förtydligar
möjligheten till en övergripande verksamhetsutvecklarresurs som testas för första
gången sedan nu i våras.
Processen för fördelning delas upp i två beslut för förbundsstyrelsen och mer
flexibilitet läggas in i övergångarna mellan system. Ett förtydligande görs också om
att förbundsstyrelsen har möjlighet att justera budgetposten och därmed antalet
verksamhetsutvecklare inom systemet.
Ett stycke om ekonomi läggs till för att förtydliga ekonomiska frågor som ofta
dyker upp.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta förslaget till nytt verksamhetsutvecklarsystem.

Lucas Nilsson reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut att lägga fram detta förslag.
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Verksamhetsutvecklarsystem
Inledning
UNF är en organisation som bygger på lokala medlemmars engagemang och en resurs för att
stötta detta är verksamhetsutvecklare. Utgångspunkten är att UNF ska skapa trygga och
hållbara anställningar för vår personal och att distrikten ska ha mycket inflytande över hur
dessa resurser tas tillvara.
I verksamhetsutvecklarsystemet regleras:
•
•
•
•

Syfte med verksamhetsutvecklare
Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare
Fördelningsprinciper
Process för ändring av fördelningen

Syfte med verksamhetsutvecklare
Fördelningen av verksamhetsutvecklare utgår ifrån några syften om varför och till vad vi har
anställda lokalt i landet. Dessa är:
Stöd till styrelsen
Verksamhetsutvecklaren ska stödja distriktsstyrelsen, som individer och grupp, i ett gott
utvecklingsarbete av den lokala verksamheten.
Stärka organisationen
Verksamhetsutvecklaren ska möjliggöra medlemskap i UNF för många unga och aktivt bidra
till att UNF växer i medlemmar och styrka. Arbetet innebär att förverkliga det engagemang och
de verksamhetsidéer som medlemmar har med målet att distrikten ska bli större och starkare.
Upprätthålla gynnsamma relationer
Verksamhetsutvecklaren ska stå för stabilitet i distriktet och är en kontaktyta för långsiktiga
relationer mellan UNF och viktiga samarbetsaktörer. IOGT-NTO-rörelsen och bidragsgivare
är prioriterade.
Ansvarsfördelning mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare
Arbetsgivare
UNF:s förbundsstyrelse är arbetsgivare och därmed ansvarig för rekrytering, arbetsledning,
utbildning samt administration. Det innebär ett ansvar för frågor som sjukskrivningar, löner,
tjänstledighet, utvecklingssamtal och att de anställda får relevant utbildning för att kunna göra
sitt jobb på ett bra sätt. Förbundet utför de uppgifter som faller inom arbetsgivaransvaret i
dialog med berörda distrikt.
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Arbetsgivaren har det ekonomiska och juridiska ansvaret för UNF:s verksamhetsutvecklare
och har därmed det formella ansvaret att anställa och skriva avtal. Arbetsgivaren är ansvarig
för rekryteringsprocessen som genomförs tillsammans med distrikten genom god dialog där
målet är att komma överens. Om en tjänst ska avslutas ska dialog föras med det berörda
distriktet.
Uppdragsgivare
Distriktens engagemang och uppdragsgivning är avgörande för att den resurs som
verksamhetsutvecklare är ska tas till vara på bästa möjliga sätt. Distriktsstyrelserna är
verksamhetsutvecklarens närmaste kontakt och har en stor påverkan på de anställdas
förutsättningar och välbefinnande.
Distrikt har som ansvar att uppdragsge verksamhetsutvecklaren, vilket i praktiken innebär att
garantera att verksamhetsutvecklaren har arbetsuppgifter. Vid problem med uppdragsgivning
ser förbundsstyrelsen till att resursen ändå används genom att själv ge uppdrag.
Förbundsstyrelsen ansvarar tillsammans med distrikten för att skapa förutsättningar för att
distrikten ska kunna uppdragsge på ett bra sätt. Det görs framförallt genom utbildning och
kommunikation.
Förbundet täcker kostnader som är direkt kopplade till att verksamhetsutvecklaren ska kunna
utföra sitt arbete. Det inkluderar t.ex. kontorshyra, kontorsmaterial och vissa resekostnader.
Förbundet täcker inte utlägg som verksamhetsutvecklaren gör som en del av distriktets
verksamhet och t.ex. uppstår p.g.a. arrangemang som distriktet har.
Fördelningsprinciper
Målet för de personella resurserna i landet är att de ska nyttjas så produktivt som möjligt för
att UNF ska växa och utvecklas. Utgångspunkten är därför att skapa den bästa lösningen för
organisationen som helhet och inte för varje enskilt distrikt.
UNF:s förbundsstyrelse ska vid fördelningen av verksamhetsutvecklare utgå från följande
grundförutsättningar
•
•

Inget distrikt ska ha mer än en heltidstjänst
Alla distrikt ska ha meningsfull tillgång till verksamhetsutvecklare

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

Drivkraft – stabilitet och engagemang från medlemmarna samt en vilja att utveckla
distriktet och möjlighet att använda den anställda resursen
Betalande medlemmar – verksamhetsutvecklare per betalande medlem
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•

Verksamhetsomfattning – inkluderar antal rapporterande föreningar,
föreningsverksamhet, medlemsökning och arbete med detta samt utbildningar och
andra aktiviteter som genomförs i distriktet

Grunden för verksamhetsutvecklarna är att de som resurs ska stötta ideellt engagemang, inte
att brist på ideellt engagemang ska ersättas med anställda. Att det finns ideellt engagerade med
medlemmar och verksamhet att stötta är också en förutsättning för att den anställde ska få en
hållbar och meningsfull arbetssituation. Därför innebär mer drivkraft, betalande medlemmar
och verksamhet en högre andel anställd resurs. Distrikt med mindre av detta har också rätt till
stöd med målet att distriktet ska växa i drivkraft och engagemang och fullt ut kunna använda
en anställd resurs på sikt.
Fördelningen utgår från dessa principer men i praktiken handlar det om ett pussel som
behöver läggas för att fördelningen som helhet ska fungera på ett effektivt sätt. I en sådan
fördelning behöver hänsyn tas till praktiska förutsättningar som samverkansmöjligheter och
geografi. Målet är alltid att stärka UNF som organisation i sin helhet.
Upplägg av tjänsterna
Varje verksamhetsutvecklare är knuten till ett eller flera distrikt men är en gemensam resurs
för att stärka UNF som helhet. Majoriteten av arbetsdagarna disponeras av distrikten men
utöver dagar för personalvård och utbildning kan 5 dagar användas till specifika satsningar
eller rörelsesamarbeten som gynnar organisationen som helhet. Detta sker i samråd med
distrikten.
Vid fördelning av verksamhetsutvecklare kan det finnas delar av en tjänst som blir en
övergripande resurs som inte är direkt knuten till ett distrikt. Denna används då enligt samma
syften som övriga verksamhetsutvecklare och uppdragsges av förbundet för att täcka upp för
andra verksamhetsutvecklare eller erbjuda förstärkning i distrikt. När det finns en
övergripande resurs ska det kommuniceras tydligt till distrikten med information om hur den
är upplagd.
Processen för hur fördelningen kan och får ändras
Ramarna för antalet tjänster sätts i budgeten som beslutas av kongressen vartannat år.
Budgeten sätter en riktlinje och förbundsstyrelsen kan som med övriga delar av budgeten göra
justeringar i detta. Utifrån de fördelningsprinciper som kongressen fastställer beslutar
förbundsstyrelsen om en fördelning på förbundsstyrelsemötena i september.
Processen för beslut om ny fördelning ser ut enligt följande:
•
•
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Beredning – informationsinsamling, analys och dialog med distrikten. Maj – augusti.
Inriktningsbeslut – en första diskussion och inriktningsbeslut tas utifrån ett förslag
som utgår från fördelningsprinciperna. Förbundsstyrelsens möte i september.
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•
•

Beslut – styrelsen fattar ett slutgiltigt förslag om antal tjänster och fördelning som
sedan offentliggörs. Förbundsstyrelsens möte i november.
Verkställande – Förhandling med facket och förändringar av tjänster. Fördelningen
träder i kraft senast runt sex månader efter att förbundsstyrelsen fattat beslutet.
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Motion nr 11 om tidsreglerad fortbildning
för verksamhetsutvecklare (19k)
I UNF har vi många anställda och distriktens kanske allra största resurser är på många håll
verksamhetsutvecklarna. Verksamhetsutvecklarna är i många distrikt helt nödvändiga för att
kunna hantera och hinna med all verksamhet. Mycket av verksamhetsutvecklarnas tid, som
hade kunnat läggas på att ytterligare stärka distrikten och deras verksamhet, läggs i nuläget
dock på annat så som personalsamlingar och UNF-akademin (UNF-akademin är en
personalutbildning som har funnits sedan 2013).
Fortbildning och gemensamma personalträffar är delar av arbetet som självklart är viktiga
både för distrikten och verksamhetsutvecklarnas kompetens och trivsel. Dock läggs i nuläget
så mycket tid på detta att en stor frustration skapats i många distrikt och problem som slår
direkt mot distriktsverksamheten skapas; föreningsbesök uteblir, distriktsstyrelserna saknar
periodvis stöd och både ideella och anställda upplever mycket stress under veckorna kring
träffarna.

Utdrag från UNF:s personalhandbok 2014:
Personalutbildningar
IOGT-NTO-rörelsen har gemensam personalsamling en gång per år, vanligtvis i
slutet av augusti. UNF erbjuder nyare personal utbildningen UNF-akademin
under två år med tre träffar per termin. Anslutning till UNF-akademin sker
endast vid terminsstart på hösten eller våren. Samlingar för hela UNF:s personal
sker 1-2 gånger per år, företrädesvis i samband med den rörelsegemensamma
samlingen samt i anslutning till jullunchen.
Under 2014 arbetade verksamhetsutvecklarna totalt ca 216,5 dagar.
Enligt egen uträkning, baserad på personalhandboken, kollektivavtal och uppgifter från UNF:s
Biträdande generalsekreterare (se bilaga 1), finner vi att verksamhetsutvecklarnas tid
prioriterades ungefär på följande sätt:
UNF-akademin:
Extra flextid:
Läxor:
Möjlighet till individuell kompetensutveckling:
Förbundsdagar (Personalsamlingar etc.):
Extra flextid:

19 dagar
4 dagar
3 dagar
5 dagar
10 dagar
2 dagar

Sammanfattningsvis blev alltså fördelningen av arbetstiden följande:
Distriktstid:
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173,5 dagar

(80,1 % av totala arbetstiden)
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Förbundstid & fortbildning:

43 dagar

(19,9 % av totala arbetstiden = Ca 1 dag i veckan.)

Att så mycket som ca 20 % av den totala arbetstiden tas ifrån distrikten, menar vi är
uppseendeväckande och på tok för mycket. Att verksamhetsutvecklarna, vars främsta uppgift
ändå måste anses vara att stödja och stärka distrikten, inte får ägna sig åt sin främsta uppgift
mer än 80 % av sin arbetstid är onödigt och direkt skadligt för distrikten. Ifall
verksamhetsutvecklarna hade fått lägga mer tid på distrikten hade det kunnat göras mer
verksamhet, och det på ett hållbart sätt, utan att de ideella behöver riskera att bränna ut sig.
Vid jämförelse med fortbildning av motsvarande personal i andra organisationer som liknar
UNF finner vi starkt stöd i vår syn på mängden fortbildning som extremt hög.
Exempel:
I NSF läggs årligen 6-8 dagar på fortbildning (gemensam + individuell) (se bilaga 2).
I Röda Korsets Ungdomsförbund läggs årligen 5-6 dagar på fortbildning (gemensam +
individuell) (se bilaga 3).
I IOGT-NTO läggs årligen ca 10 dagar på fortbildning (gemensam + individuell) (se bilaga 4).
I UNF lades 2014 hela 27 dagar på fortbildning (gemensam + individuell).
Denna jämförelse visar på hur ogrundat och onödigt mycket tid som tas från distrikten.
Kritik om att för mycket tid användes framfördes till kansliet under 2014 från bl.a. Jönköpings
distrikt, men resultatet blev att antalet planerade dagar för UNF-akademin under 2015 istället
utökades med ännu en dag (nu 20 dagar).
Som tidigare nämnts i texten är vi väl medvetna om att både fortbildning och personaldagar är
både önskvärda och nödvändiga. Därför ställer vi oss enbart kritiska till mängden tid som
prioriteras, och inte själva tanken med fortbildning i sig. Problem som bl.a. hög
personalomsättning ser vi givetvis ett behov av att förändra, men då upplägget med UNFakademin inte tycks ha minskat personalomsättningen nämnvärt (minst fyra tjänster har
redan behövt tillsättas under 2015) ser vi det som oerhört mycket mer värdefullt att lägga
denna dyrbara tid på distriktsstöd och verksamhet.
Vi föreslår därför kongressen besluta
att

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 regleringar gällande från och med 1 januari 2016.

203

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Jonathan Spånberger, UNF Jönköping
Tove Achrenius, UNF Älvsborg
Ombudsdelegationen, UNF Skaraborg
Distriktsstyrelsen, UNF Jönköping
Distriktsstyrelsen, UNF Norrbotten
Distriktsstyrelsen, UNF Jämtland
Alva Blomkvist, UNF Jämtland
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Bilaga 1, Underlag – Fortbildning inom UNF
UNF-akademiträffar, 2014
4-6/2
25-28/3
24-25/4
9-12/9
21-24/10
8-9/12
Ytterligare obligatorisk fortbildning, 2014
”Gällande läxor så tar de runt 1h i veckan, och det är från första träffen till maj under våren
samt från första träffen under hösten till sista träffen.”
Träffar utöver UNF-Akademin, 2014
4-5/3 Extra personalsamling då vi hade ny GS
25-27/4 DSS
19-21/8 Gemensam personalsamling med övriga förbund
9-10/12 UNF personalsamling
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Referenser
Följande information är inhämtad från en mailkonversation i februari 2015 mellan Jonathan
Spånberger och Dennis Greve (UNFs Biträdande generalsekreterare).
Bilaga 2, Underlag – Fortbildning inom NSF
18 mar 2015 kl. 16:54 skrev "Lina Kurttila"
<lina.kurttila@nsf.scout.se>:
Hej!
Nu när jag tänker efter så har jag ju inte räknat in all den gemensamma kompetensutveckling
som vi gör på våra samlingar. Det rör sig såväl om när vi tar in externa föreläsare/processledare
och interna utbildningar. Med detta inkluderat så ligger siffran mer runt 6-8 dagar per år.
Vänliga hälsningar
/Lina
18 mar 2015 kl. 06:49 skrev "Lina Kurttila"
<lina.kurttila@nsf.scout.se>:
Hej Jonathan!
Det varierar väldigt mycket, både mellan personer och att om någon gör en stor
kompetenshöjande insats ett år så kanske den ligger lågt nästa. Vi dokumenterar inte tiden,
bara kostnader (genom kontering).
Om jag ska gissa så rör det sig om max 2-4 dagar per år i genomsnitt.
Vänliga hälsningar
/Lina
Sammanfattning, NSF
6-8 dagars fortbildning per år.
Bilaga 3, Underlag – Fortbildning inom Röda Korsets Ungdomsförbund
1 apr 2015 kl. 10:34 skrev "Marika Eriksson"
<Marika.Eriksson@redcross.se>:
Hej Jonathan,
Vi avsätter varje år 3 dagars arbetstid för individuell fortbildning av all personal. Förutom det
brukar vi ha 2-3 dagar av gemensam fortbildning för all personal på våra gemensamma
personaldagar. De individuella dagarna kan variera från person till person och efter behov men
snittet ska vara 3 arbetsdagar per person och år.
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Hoppas du har någon användning av informationen.
Vänliga hälsningar
Marika Eriksson
Sammanfattning, Röda Korsets Ungdomsförbund
5-6 dagars fortbildning per år.
Bilaga 4, Underlag – Fortbildning inom IOGT-NTO
6 apr 2015 kl. 15:30 skrev "Peter Moilanen"
<peter.moilanen@iogt.se>:
Hm, det blir nog snarare tio dagar om man ska vara petig.
Tack för återkoppling!
Peter
6 apr 2015 kl. 15:23 skrev Jonathan Spånberger
<jonathan@unf.se>:
Hej! Och tack för svaren! Okej, men tolkar jag rätt om jag sammanfattar det till runt 12 dagar
om året då?
Jag har i nuläget jämfört UNF, IOGT-NTO, NSF och Röda Korsets Ungdomsförbund och det
jag kan utläsa direkt är att IOGT-NTO ligger rätt högt jämfört med NSF och RK (som ligger på
5-8 dagar om året), men UNF däremot ligger skyhögt på totalt 23 planerade dagar under 2015.
Med vänliga hälsningar
Jonathan Spånberger
6 apr 2015 kl. 15:12 skrev "Peter Moilanen"
<peter.moilanen@iogt.se>:
Hej
Kul att höra av dig! Du har sett rätt, Alexander slutade i förra veckan.
Hur mycket tid vi lägger på fortbildning är svårt att säga rakt av. Vi har fyra dagar under året
som är s.k. personalkonferensdagar där fortbildning och information ingår. Sedan kan just
utvecklingskonsulenterna ha gruppvisa fortbildande inslag några gånger per år.
I övrigt skulle jag säga att bedömningen blir individuell och varierar från person till person. En
del går på olika frukostmöten eller halvdagsutbildningar medan någon annan har mer
utbildning för att sätta in sig i nya områden.
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Till det tillkommer att medverkan på centrala utbildningar som en bonus ger fortbildning.
Men säg att det är minst en dag i månaden i snitt? Iaf storleksordningen.
Hoppas du blev något klokare! Får du veta något spännande om omfattningen av andra
organisationer i din genomlysning får du gärna dela med dig...
Allt gott!
Peter
Sammanfattning, IOGT-NTO:
10 dagars fortbildning per år.

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 11
Den fortbildning och de personalsamlingar som finns inom UNF är till för att stötta
verksamhetsutvecklarna i sitt arbete. Vi har ofta unga anställda, inte sällan med mindre
arbetslivserfarenhet som gör ett ofta ensamt och utmanande arbete. Då är
kompetensutveckling och personalvård extra viktigt.
Vad gäller sammanställningen och jämförelsen med andra organisationer är den delvis
missvisande. Motionären har räknat med annat än fortbildning samt specialfall och
individuella dagar som inte alltid räknas. Sammantaget är dagarna inom UNF högt räknade
jämfört med övriga organisationer vilket överdriver den skillnad som finns.
Vi tror att den fortbildning som genomförs är viktig för stärkandet och utvecklandet av våra
personella resurser. Det är svårt att sätta en exakt siffra på vilken mängd fortbildningsdagar
som behövs och förbundsstyrelsen menar att det bäst avgörs i dialog med distrikten och inte
genom ett kongressbeslut.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion nr 12 om behörighet i
medlemsregistret (19l)
Medlemsregistret är platsen där alla medlemmar hamnar när de kommer in i systemet. Det är
även där verksamhetsutvecklare, förtroendevalda och kanslipersonal får kontaktuppgifter om
medlemmarna. Om inte vårt medlemsregister fungerar, kan vi inte få tag på våra medlemmar.
Idag har vi en situation av ett haltande medlemsregister. Vi har ett system där vi inte hinner
registrera i den takt som medlemmar kommer in. Fortsätter det på det sättet kan det resultera
i ett stort antal medlemmar som aldrig blir UNF:are.
Men det finns en lösning. Genom att ge UNFs verksamhetsutvecklare tillgång till att redigera
medlemsregistret och skriva in medlemmar, underlättar vi för medlemsregisteransvarig och
skapar en direkt port mellan medlem och register. Avregistrering sker fortfarande via tjänsten
för medlemsregistret. (Ifall detta är möjligt.)
Motionsskrivaren föreslår kongressen besluta
att ge UNFs Verksamhetsutvecklare behörighet att registrera och redigera i medlemsregistret.

Victor Melinder

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 12
IOGT-NTO-rörelsen har ett medlemsservicesystem som heter IRMA som UNF betalar
gemensamt med IOGT-NTO och Junis. Tidigare betalade vi även för att ha personal som
matade in förändringar i vårt register men sedan förra mandatperioden görs det av UNF:s
kansli. Vid stora värvartoppar har det under mandatperioden hänt att medlemsregistret har
hamnat efter och det är något som vi från förbundshåll har tittat mycket på hur vi kan lösa
långsiktigt. En sådan lösning är som motionären är inne på att ge verksamhetsutvecklarna
större behörighet i medlemsregistret.
Med hänsyn till frågor som rör Personuppgiftslagen och säkerhet bör antalet personer med
full behörighet i registret begränsas. Redan idag har verksamhetsutvecklare möjlighet att
redigera vissa uppgifter i registret och ett arbete pågår med att ta fram en ny
behörighetsstruktur för verksamhetsutvecklarna som förhoppningsvis ska kunna komma i
bruk i höst. Arbetet handlar om effektivitet i verksamheten men också om säkerhet och rena
tekniska frågor och innehåller avvägningar mellan dessa olika aspekter.
Det finns alltså inte bara en typ av behörighet i registret utan många olika och vad som är
möjligt beror på juridiska, tekniska och praktiska aspekter. Förbundsstyrelsen menar att de
förändringar som är på väg kommer täcka in en del av motionärens önskemål och att det inte är
önskvärt att reglera en så här pass komplex fråga i kongressbeslut utan att det måste finnas
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möjlighet till justeringar under arbetets gång när vi i dialog med distrikt och anställda märker
vad som behövs och är möjligt.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Förbundsstyrelsens förslag nr 9
Ideologiska plattformar (16)
Inför UNF:s kongress i Borås 2013 påbörjade den dåvarande förbundsstyrelsen ett arbete med
att ta fram två plattformar, en för demokrati och en för solidaritet. Syftet med plattformarna
var att förtydliga och bredda synen på två av UNF:s grundläggande ideologiska begrepp.
Arbetet med Solidaritetsplattformen hann inte färdigt till kongressen men ett förslag på
Demokratiplattform lades fram och antogs. Det framkom dock synpunkter på att
Demokratiplattformen kunde utvecklas ytterligare och förankras mer hos medlemmar och
förbundsstyrelsen gavs i uppdrag att återkomma med en reviderad Demokratiplattform till
kongressen 2015.
I september 2013 tillsattes en arbetsgrupp som bestod av några förbundsstyrelseledamöter
och några övriga medlemmar. Under arbetets gång kom gruppen och förbundsstyrelsen fram
till att det vore bra att ta fram även en nykterhetsplattform. Anledningen till varför man först
valde att inte ha en nykterhetsplattform var en tanke om att det fanns ett drogpolitiskt
program för de frågorna. Förbundsstyrelsen menar dock att nykterhetsfrågan är bredare än
drogpolitik och att ett ideologiskt program för nykterhet väl kompletterar det drogpolitiska
programmet som har ett mer konkret och dagspolitiskt fokus.
De tre plattformarna har alla samma uppbyggnad. Det finns en inledning som övergripande
beskriver begreppet och UNF:s inställning till det. Det finns sedan tre fördjupande delar med
brödtext och olika punkter under rubriken ”UNF vill”. Punkterna ska inte ses som sakpolitiska
krav eller avcheckningsbara mål utan som en ambition och riktning. Tanken med
plattformarna är att de ska uppmuntra till fördjupning och diskussion kring UNF:s ideologi.
Vår organisation har ett stolt ideologiskt arv och vi hoppas plattformarna blir en del i att hålla
den ideologiska glöden levande.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta förslaget till Demokratiplattform,

att

anta förslaget till Nykterhetsplattform, samt

att

anta förslaget till Solidaritetsplattform.
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Demokratiplattform
UNF vill ha en demokratisk värld
Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en demokratisk värld. Vi ger unga verktyg för att
vara med och bygga ett samhälle där alla har makt över sitt liv och samhällets utveckling.
Makten i ett samhälle är inte en begränsad mängd som fördelas, utan makt kan skapas och
förstöras. Demokrati handlar om att skapa makt hos många så att alla människor känner ett
ansvar att tillsammans bygga samhället. UNF:s ideologi och demokrati som idé bygger på den
okränkbara principen om allas lika värde. Demokrati stärks av tillit, jämlikhet och tro på
utveckling.
UNF vill att vår egen organisation såväl som samhället i övrigt ska vara demokratiskt.
Demokrati är viktigt både för att uppnå personlig lycka hos alla människor och för en positiv
samhällsutveckling. Det är viktigt att unga får ta plats och ges förutsättningar för att bidra till
samhällsutvecklingen. UNF ser att droger är ett hinder för demokrati vilket är en av
anledningarna till att vi kämpar för ett drogfritt samhälle.
Personlig utveckling och lycka
Demokrati är en förutsättning för människor att uppnå frihet och personlig lycka. Människor
växer om de får möjlighet att uttrycka sig, bidra, påverka och respekteras för sina åsikter. I en
demokrati ges varje människa utrymme att forma sitt eget liv och sin omvärld, vilket bidrar till
att människor får makt över sitt eget liv och välbefinnande.
Unga ges inte alltid samma möjligheter att bidra i demokratiska processer som äldre. När unga
människor får delta i samhället, till exempel genom aktiviteter i en UNF-förening, växer de
som människor. De utmanas, lär känna nya människor och bildas med kunskap och perspektiv.
Att växa som människa och få bidra i ett sammanhang är viktigt för att känna sig fri och lycklig.
UNF VILL
att

unga på lika villkor som vuxna ska få uttrycka sina åsikter och påverka
samhällsutvecklingen

att

vår organisation aktivt ska jobba med metoder och demokratiska former som får
alla medlemmar att känna sig sedda, hörda och bekräftade.

Människors potential att bidra
Demokrati vilar på en positiv människosyn och grundläggande tilltro till att människan är god
och vill bidra till en bättre värld. Det är viktigt att så många människor som möjligt deltar – ju
fler som bidrar, desto bättre kan det bli. Demokrati är det bästa verktyget för utveckling,
eftersom den tar tillvara på alla människors potential och vilja att skapa något bättre.
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Ingen kan göra allt själv. Vi är alla bra på olika saker och tillsammans kan vi nå våra mål. Men
för att alla ska vilja och kunna bidra är det viktigt att ansvaret också är gemensamt. Detsamma
gäller i UNF-föreningar som alltid ska styras demokratiskt. Där bestämmer vi tillsammans vad
vi ska göra och ger alla möjlighet att bidra.
UNF VILL
att

unga ska ges möjlighet att vara en aktiv del av samhället och få utrymme att växa,
organisera sig och skapa sin egen lycka

Drogkultur och passivisering
Användande av droger kan leda till att människor blir passiva eller likgiltiga vilket gör det
svårare för dem att delta i demokratin och bidra till samhällsutvecklingen. Passiviseringen
sker både genom den sociala utslagning som följer med ett substansberoende såväl som i den
ansvars- och verklighetsflykt som är central i användandet av droger. Drogkonsumtionen är
ett hinder och en börda för demokratin eftersom drogkulturen försvårar för människor att ta
ansvar och makt över sina liv och samhällsutvecklingen.
När UNF växer så växer också drogfriheten i samhället. Drogfrihet är viktigt för att inte göra
människor passiva. Det räcker däremot inte att bara skydda personer från passivitet, de borde
även aktivt engagera sig i samhället. Därför är UNF en folkrörelse som verkar för
samhällsförändring. Vi arbetar inte endast för nykterhet, utan ger också verktyg till människor
att vara aktiva och deltagande samhällsmedborgare. Genom sitt engagemang i UNF kan man
skapa verksamhet och påverka politiken och samhället.
UNF VILL
att

våra medlemmar ska utvecklas som samhällsmedborgare och ta en aktiv roll i
samhällets utveckling

att

samhället erkänner drogers passiviserande effekt och ser drogindustrin som ett
hot mot demokratin
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Solidaritetsplattform
UNF vill ha en solidarisk värld
Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en solidarisk värld. Vi verkar utifrån insikten om
alla människors ömsesidiga beroende av varandra. Solidaritet skapas när människor verkar i
symbios för att gemensamt skapa en bättre värld för nu levande och kommande generationer.
Solidaritet bygger på jämlikhet och tilltro till andra människor och en vilja att stå upp för sina
medmänniskor.
UNF vill ha en solidarisk värld av gemenskap, där människor behöver och stöttar varandra
över nations- och identitetsgränser. Vi tror också på solidaritet för att lämna över en bättre
värld till framtida generationer.
Gemenskap och mötesplatser
Solidaritet handlar om en känsla av gemenskap mellan människor oavsett härkomst eller
grupptillhörighet. I en värld där människor får mötas och bilda gemenskaper skapas ett kitt
som binder samman samhällen. När en individ hamnar i ett sammanhang kan den hitta
trygghet hos andra människor.
Det är viktigt att det i ett samhälle finns mötesplatser där alla kan känna sig välkomna. I UNF
är alla som delar våra värderingar välkomna. Här finns verktyg att skapa verksamhet utifrån
sina egna intressen och förutsättningar. Vi tror på att en mer äkta gemenskap skapas i möten
mellan människor, fria från påverkan av droger. Solidaritet handlar inte bara om att mötas och
komma samman. Det handlar också om att sätta gränser och stå upp för andra vars lika värde
inte respekteras, även om det görs av någon i ens gemenskap.
UNF VILL
att

samhället ska erbjuda öppna drogfria mötesplatser för alla och fler drogfria
mötesplatser riktade till unga

att

vi som organisation ska välkomna alla som delar våra grundläggande värderingar
och verka för att allas lika värde respekteras inom organisationen

Ömsesidighet och gemensamt ansvar
Solidaritet handlar om att vi människor är en del i ett större samhälle, byggt på ömsesidighet.
Om en del av samhället skadas påverkas alla. Därför handlar solidaritet om att ta ett
gemensamt ansvar för alla delar av det globala samhället, då andras välfärd är lika viktigt som
vår egen. Genom tillit och ett erkännande av denna ömsesidighet i praktiken skapar vi
gemensamt en hållbar värld för nuvarande och framtida generationer.
Vi förstår och erkänner att alla sitter i samma båt. En värld som ska få en långsiktigt positiv
utveckling måste inkludera alla. I UNF arbetar vi därför globalt för att bygga gemenskaper och
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möta våra gemensamma problem. Vi välkomnar alla som är för människors lika värde och
motverkar diskriminering och attityder som inskränker människors värde.
UNF VILL
att

samhället i stort ska arbeta internationellt för att skapa en gemensam positiv
utveckling

att

vi som organisation ska arbeta globalt för att tillsammans med andra som delar
våra värderingar skapa en demokratisk, solidarisk och drogfri värld

Solidaritet och alkoholnormen
Gemensamma problem hanterar vi bäst genom solidariska och kollektiva lösningar.
Solidaritet handlar om att redan i synen på problem erkänna människors ömsesidighet – att
ingen människa eller dennes problem är isolerade från sin omvärld. Det vi gör påverkar andra
människor och samhällets normer och värderingar. Vi har alla därför ett solidariskt ansvar för
samhället och våra medmänniskor.
När en majoritet i Sverige konsumerar alkohol uppstår en förväntan, en norm, att dricka. Även
om inte alla människor som konsumerar alkohol hamnar i exempel ett missbruk så gör många
det. Detta och andra skador uppstår eftersom samhället accepterar och driver på utbredd
alkoholkonsumtion. UNF är en motpol mot detta, som tar avstånd från droger i alla dess
former. För att uppnå en solidarisk värld med mindre drogskador tar vi ställning för drogfrihet
och avstånd från den rådande drogkulturen.
UNF VILL
att

samhället ska arbeta förebyggande för att undvika skador orsakade av alkohol
och andra droger

att

samhället ska motverka normer som uppmuntrar till drogkonsumtion
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Nykterhetsplattform
UNF vill ha en drogfri värld
Ungdomens Nykterhetsförbund främjar en nykter livsstil som är helt fri från droger. Det
innebär ett liv fritt från berusning, beroende och gift. Nykterhet uppstår i kombinationen av
dessa tre friheter.
UNF är en del av en global nykterhetsrörelse. De flesta människor i världen är drogfria, men i
dagens Sverige avviker nykterhet från normen. Nykterister utmanar samhällets
föreställningar om drogkonsumtion. Genom att ifrågasätta sociala normer verkar nykterister
för en värld där drognormen ersätts med drogfrihetsnormen. Våra medlemmar har en
helnykter livsstil, vilket innebär ett liv fritt från droger. I vårt samhälle är alkohol den mest
använda drogen, men UNF ser att alkohol är en drog bland alla andra och att drogkulturen som
helhet ska utmanas och bekämpas.
Nykterhet och hälsa
Nykterhet bidrar till en hälsosam livsstil där man lever fritt från skador, fysiska såväl som
psykiska, orsakade av droger. En god hälsa är en grundförutsättning för ett fritt och rikt liv.
Frihet från skador orsakade av droger är en viktig folkhälsofråga. När färre samhällsresurser
behöver gå till drogrelaterade skador kan mer resurser läggas på att utveckla samhället och
förbättra människors livssituation.
I ett samhälle där drogkonsumtion ses som en central del av kultur och socialt umgänge
kommer det alltid finnas personer som far illa av droger. Att minska den totala
drogkonsumtionen i en befolkning är det bästa sättet att minska de drogrelaterade skadorna.
För att detta ska bli verklighet påverkar UNF politiker och andra beslutsfattare. Vårt politiska
arbete leder till att fler människor kan leva rika och långa liv.
UNF VILL
att

samhället ska främja en god folkhälsa genom att minska den totala
drogkonsumtionen

Nykterhet och beroende
Frihet från droger innebär frihet från kemiskt beroende. Ett beroende påverkar personers
möjlighet att styra över sina egna liv. Beroendet skadar också andra i personens närhet, inte
minst anhöriga som ofta bär en stor börda.
UNF välkomnar alla, oavsett vad man har för tidigare erfarenhet av drogkonsumtion och
missbruk. Vi hittar stöd i varandra och fungerar som ett stärkande sammanhang för de som
lever eller har levt med ett beroende eller medberoende.
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UNF VILL
att

vår organisation ska vara en trygg plats med kunskap och utan stigmatisering för
personer som vill hantera konsekvenserna av sitt eget eller andras drogbruk

att

samhället ska ansvara för en behandling av beroende och medberoende som har
ett helhetsperspektiv som inkluderar medicinska och sociala aspekter

Nykterhet och berusning
Att välja ett liv utan droger är att välja ett liv fritt från berusning orsakat av kemiska substanser.
Det innebär att människor måste hitta lycka och välbefinnande i upplevelser och umgänge
med andra. Att inte låta sig påverkas av droger gör att en är mer lyhörd för vem man är och sin
egen personlighet. Det kan ge en inre tillfredsställelse och trygghet i sig själv, en frihet att
kunna vara den man är utan sinnesförändring.
UNF utmanar normer och myter. Vi ifrågasätter drognormen som menar att människor
behöver ta droger för att umgås eller må bra. Vi visar på ett sätt att leva där man formar sin
identitet och sitt liv fritt från droger. Vi vet att ifrågasättandet av drognormen blir mer
kraftfullt om vi gör det tillsammans och organiserat.
UNF VILL
att

vi ska vara en organisation som är normkritisk och stärker våra medlemmar i sig
själva och sin identitet

att

samhället ska bli fritt från normer som förutsätter att människor konsumerar
droger
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Demokratiplattform (den nu gällande)
Senast reviderad vid UNF:s kongress i Borås 2013.
UNF:s demokratisyn
Demokrati är inte något som uppnås. Det är en strävan. UNF ser att den demokratiska strävan
vilar på fyra grundpelare.
Likvärdighet
Demokrati utgår från alla människors lika rättigheter och värde. Det innebär att alla människor
ska ha lika förutsättningar och tillgång till lika möjligheter. Därför måste alla människors
viljor, åsikter och behov tillgodoses i strukturer som är öppna. För att detta ska ske krävs en
strävan att förstå varandra, sig själv och samhället.
Makt
Makt är en i grunden positiv kraft som handlar om förmågan att förändra och ta ansvar. Makt
har en tendens att koncentreras till de som redan har makt. Demokrati handlar om att bryta
denna tendens och ge alla människor makt. Makt är inte något absolut som fördelas utan är
något som skapas och försvinner. När människor känner förmåga och har faktiska möjligheter
till att förändra och ta ansvar skapas makt. Demokrati uppstår när människor tillsammans
skapar makt.
Ansvar
Alla samhällen utgörs av individer och ingen individ kan särskiljas från sin samvärld. I ett
samhälle där alla har makt innebär det att alla verkar på ett kollektivt plan och ett individuellt
plan. I en demokrati bär alla människor därmed ett ansvar, inte bara för sig själv, utan även för
sin samvärld.
Deltagande
Demokrati innebär en aktiv framtidssträvan som bygger på de mångas vilja till förändring,
deltagande och att ta ansvar. Det kan inte finnas passiv demokrati, utan det är först när de
många agerar och handlar i syfte att skapa något annorlunda som demokrati skapas.
Demokrati kan inte isoleras; det är något som måste finnas med i alla processer och beröra alla
människor. Genom att delta i den demokratiska processen finner människor tillhörighet i sin
samvärld.
UNF:s demokratiprogram
UNF verkar för en värld som är demokratisk. Vår strävan tar sig två uttryck. Dels är det en
strävan att skapa ett mer demokratiskt samhälle, dels är det en strävan att upprätthålla våra
demokratiska principer och strukturer inom UNF.
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Droger & passivitet
UNF vill ha ett samhälle som präglas av engagemang och deltagande. Droger utgör ett stort
hinder för detta samhälle då dess effekt passiviserar brukaren. Detta gäller de exkluderande
konsekvenser som följer med ett substansberoende, likväl som den ansvars- och
verklighetsflykt som är central i allt bruk.
UNF är en organisation som präglas av aktivt engagemang och påverkan. Drogfrihet är en
förutsättning för att undvika passivitet. Verksamhet, strukturer och kultur ska främja det
aktiva handlandet hos samtliga medlemmar. Det är viktigt att många medlemmar involveras i
beslutsprocesser och verksamhet.
Bildning & kunskap
UNF vill ha ett samhälle där alla har tillgång till verktyg för att bättre förstå, ifrågasätta och
påverka sin samvärld. Kunskap och bildning utgör grunden för att kunna reflektera över hur
världen ser ut, vilket är en förutsättning för att verka som aktiv samhällsmedborgare. Kunskap
är beroende av perspektiv och därför skapas bättre förståelse när olika människor möts.
UNF åtar sig ett dubbelt bildningsuppdrag, som dels handlar om att främja den enskildas
utveckling och dels handlar om att stärka medlemsbasen förmågor. Detta betyder att arbeta
med folkbildning men också genom generella kunskapssatsningar sänka trösklar att påverka,
skapa och leda i UNF. Våra medlemmar lär av varandra och vi är öppna för varandras
perspektiv.
Miljö
UNF vill ha ett samhälle vars miljöer är stimulerande och utvecklande. Miljön påverkar
människors tankar, värderingar och handlingar. En positiv miljö är en förutsättning för en
individs utveckling och i förlängningen dennes förmåga att påverka och delta i sin samvärld.
UNF skapar genom sin verksamhet, lokaler och kultur en miljö där människor kan utvecklas
och där de känner sig trygga att vara sig själva. I UNF får människor möjligheter att växa och ta
ansvar oberoende av dennes förutsättningar.
Ideell organisering
UNF vill ha ett samhälle där alla deltar i utvecklingen. För detta krävs ideella plattformar där
alla har samma möjligheter att framföra och driva sin åsikt. Det möjliggör för fler att
tillförskaffa sig makt över sin samvärld. Samhällsförändringar kräver att många människor går
ihop tillsammans för att arbeta mot ett gemensamt mål. UNF vill ha ett samhälle med en
mångfald av oberoende ideella plattformar som omfattar många.
UNF är en folkrörelse som är en del av samhället och som verkar för att förändra det. Genom
decentralisering utgår makten i UNF från medlemmarna, vilket genererar ett stort mervärde
och skapar ett levande engagemang. Vår organisationsform, förankring i det lokala och tilltro
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till idén om förtroendevalda är viktiga medel för att garantera att makten och möjligheterna
ligger hos medlemmarna. Vi verkar för en organisationsstruktur och -kultur som präglas av
medlemsdeltagande.
Gemenskap
UNF vill ha ett samhälle byggt på gemenskap. En av alla delad känsla och uppfattning om
gemenskap är en förutsättning för en fungerande demokrati. Samhället ska sträva efter att ge
näring åt denna gemenskap, byggd på mellanmänsklig tillit, för att kunna upprätthålla
demokratins ideal.
UNF är en organisation där alla känner sig välkomna och accepterade. Vi känner en gemenskap
som är byggd på tillit till varandras förmåga och vilja att göra gott. Alla medlemmar bär ett
ansvar att inkludera andra. UNF:s arbete är globalt och vi strävar efter att hela samhället ska
utvecklas positivt.
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Motion nr 13 om uteslutning på grund av
politisk aktivitet (19m)
Det har kommit in en motion till kongressen om att UNF skall utesluta personer med
förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna (SD) och dess ungdomsförbund, och aktivt ta
avstånd från SD. Motionärerna anför bland annat att det redan på 1800-talet var otillåtet att
göra skillnad mellan medlemmar i IOGT "på grund av samhällsställning, kön, färg eller ras",
och att SD skulle ha grundats av nynazister, något som (av oklara skäl) skulle ha relevans för
bedömningen av dagens SD. Om det sistnämnda kan jag nöja mig med att citera
chefredaktören för tidskriften Expo (Aftonbladet 2015-04-09): "Avståndet är i dag väldigt stort
mellan SD och de renodlade rasnationalisterna, antidemokraterna, nazisterna och
antisemiterna."
IOGT-NTO-rörelsen vill enligt sina grundsatser verka för bättre levnadsvillkor för alla
människor, och anser att varje människa har samma rätt att påverka samhällets utveckling.
Vidare strävar vi efter en drogfri värld där alla får ta del av välfärd och trygghet. I det tidigare
programmet stod att rörelsen är positiv till samförstånd och samarbete mellan jordens folk
och till internationell gemenskap. Jag vill mena att vår rörelses ideologiska grund inte är
oförenlig med en förnuftig nationalism. Förenta nationernas stadga, som tar avstånd från
rasdiskriminering, talar om "aktning för principen om folkens lika rättigheter och
självbestämmanderätt". Även den som är skeptisk eller avståndstagande till ett mångkulturellt
samhälle, och står för varje folks oberoende, kan förstås vara starkt positiv till folkstyre,
solidaritet och samarbete mellan världens folk. (Den som vill hämta inspiration i texter ur vår
rörelses historia, kan väl för övrigt inte glömma bort raderna i den populära sången "Dusten",
om vårt älskade land och vår fädernesbygd, som under den gyllene blåa fanan ska befrias från
ofärd och nesliga band?)
Att vi inte ska behandla UNF-medlemmar olika med anledning av härkomst, religion etc., är en
självklarhet. Rashat och uppvigling mot folkgrupper kan naturligtvis inte tolereras inom
rörelsen. Var och en som delar UNF:s värderingar måste känna sig välkommen som medlem.
Dessa värderingar bör emellertid enligt min mening inte omdefinieras och snävas till i strid
mot rörelsens grundsatser, så att medlemmar utesluts på grund av en politisk eller religiös
övertygelse som inte strider mot rörelsens bas. UNF ska varken vara "vänster", "höger",
"grönt", nationalistiskt eller feministiskt - nej, en nykterhetsrörelse måste av nödvändighet
vara tvärpolitisk. UNF är enligt sina stadgar ett religiöst neutralt och partipolitiskt obundet
förbund, något jag inte tror att de flesta medlemmar motsätter sig. Att ta avstånd från ett visst
parti - det tredje största i riksdagen - visar knappast på obundenhet, och hämmar
medlemmarnas frihet att yttra sina känslor och åsikter.
UNF kan och bör ta avstånd från åsikter och förslag som strider mot förbundets inställning,
oavsett om det rör sig om vansinnig drogliberalism i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF),
moderaternas alkoholpolitik under de senaste decennierna, eller SD-förslag om
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gårdsförsäljning av alkohol. Åsikter om olika folks inneboende över- eller underlägsenhet har
förstås ingen plats hos oss. Man kan emellertid fråga sig varför en person som av övertygelse
motsätter sig folkstyre och förordar rashat skulle få för sig att gå in i vår rörelse. En sådan
person skulle knappast ha någonting hos oss att hämta, och skulle knappast avlägga vårt
medlemslöfte. Någon som tillhör att parti med ståndpunkter som strider mot UNF:s, kan
däremot vilja påverka partiet i en bättre riktning. En förtroendevald i CUF bör därmed inte
uteslutas ur UNF bara för att CUF vill legalisera cannabis. Lika lite bör en kristen uteslutas ur
UNF för att aposteln Paulus fordom uttalade sig om att homosexuella förtjänade döden.
IOGT-NTO-rörelsen har varit väldigt restriktiva med uteslutningar på grund av politiska skäl på goda grunder (jfr § 207 i 2005 års UNF-kongressprotokoll). Risken med uteslutningar är
alltid att kunniga och engagerade människor, som vill kämpa för vår kärnfråga - nykterheten inte får möjlighet att göra skillnad och förbättra samhället. Vi får inte glömma att vi är och
förblir ett nykterhetsförbund framför allt.
UNF:s förbundsstyrelse fann i början av 2013 att enbart medlemskap eller förtroendeuppdrag i
en organisation med vissa värderingar inte innebär att man "uppenbart motverkar UNF:s
syften" (jfr § 1:7 UNF:s stadgar), och därmed inte ensamt utgör grund för uteslutning ur
förbundet. Det bör enligt FS tolkning krävas någon "handling av samhällsförändrande karaktär
eller torgförande av åsikt som kan bevisas", såsom pastor Åke Greens offentliga uttalanden om
bl.a. homosexualitet som en cancersvulst på samhällskroppen. Detta är den stadgetolkning
som fortfarande gäller, och den är rimlig. Kongressen bör därför, för tydlighetens skull,
markera mot de uteslutningsivrande och fastslå det som redan gäller.
Jag yrkar därför att kongressen förklarar, såsom uttalanden i UNF:s principer,
att

ingen medlem får uteslutas ur rörelsen enbart på grund av sin politiska eller
religiösa övertygelse eller sina politiska eller religiösa uppdrag, utan endast om
vederbörande genom sina egna uttalanden eller åtgärder tydligt har tagit avstånd
från, eller motverkat, IOGT-NTO-rörelsens grundsatser, om demokrati,
solidaritet och nykterhet, och

att

UNF inte skall ta avstånd från någon religiös eller politisk organisation som
sådan, utan endast från åsikter och gärningar som strider mot UNF:s stadgar,
praxis och beslut

Karl M. Boman

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 13
Motionären lyfter här två separata frågor, dels vad som ska kunna utgöra grund för uteslutning
av medlemmar och dels hur UNF ska förhålla sig till religiösa och politiska organisationer.
Denna och tidigare förbundsstyrelser har resonerat att varje eventuell uteslutning på grund av
brott mot grundsatserna borde grunda sig på en individuell bedömning. Vi ställer oss skeptiska
till att inrätta listor på faktorer som medför uteslutning eller på faktorer som inte medför
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uteslutning (den senare listan borde dessutom bli rätt lång). Att skilja politisk övertygelse från
handlingar är dessutom inte okomplicerat, en övertygelse är som bekant inte observerbar och
det är därför redan idag endast ord och handlingar som kan ligga till grund för uteslutning.
Förbundsstyrelsen menar att det även fortsättningsvis bör vara upp till styrelsen att göra en
individuell bedömning i varje enskilt fall utifrån bestämmelserna i våra stadgar och våra
ideologiska dokument.
Vad gäller att ta avstånd från organisationer säger UNF:s stadgar att vi som förbund ska vara
”religiöst neutralt och partipolitiskt obundet”. Det menar vi innebär att vi aldrig ska ta
ställning för eller emot någon religion och att vi inte ska binda oss till något parti. UNF och
våra medlemmar agerar däremot inom politiken. När vi gör det är det fritt fram för oss att
behandla politiska partier som vi önskar, så länge vi följer våra stadgar och program och inte
binder upp oss till ett eller flera partier. Det menar vi är önskvärt för att UNF ska kunna ha
medlemmar och samarbetspartners över en bredd av det politiska spektrat. Däremot behöver
UNF inte ställa sig neutrala till olika partier utan bör stå fria att samarbeta med eller fördöma
de partier och politiker som vi som organisation finner lämpligt.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att
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Motion nr 14 om
Sverigedemokraterna (19n)
UNF har en lång historia, en historia vi anser att organisationen måste vara stolt över och
värna om. Tyvärr ser vi trender inom vår organisation som tyder på att man tappat bort var
man kommer ifrån. Kampen som nykterhetsrörelsen driver handlar inte bara om nykterhet,
utan också om solidaritet och demokrati. Ord som finns i vår vision, men hur tolkar vi dem?
Hur arbetar vi med dem? Ett sätt att arbeta för demokrati och solidaritet är att tydligt ta
avstånd från organisationer som inte gör det och att tydligt uttala att hos oss ska alla känna sig
trygga; såväl HBTQ-personer som kvinnor och rasifierade. Redan på 1800-talet hade våra
föregångare följande inskrivet i sina stadgar ”Ingen skillnad bland medlemmarna på grund av
samhällsställning, kön, färg eller ras". Det är något vi ska vara stolta över, något vi måste värna
och slå vakt om.
Tyvärr har Sverige utvecklats åt ett annat håll de senaste åren. Högerextrema krafter växer och
det rasistiska partiet Sverigedemokraterna sitter sedan fyra år i riksdagen och kommer göra
det i fyra år till, nu som landets tredje största parti. Detta är givetvis något som också påverkar
vår organisation. Hur mycket vi än vill kan vi inte låta oss tro att UNF inte påverkas av de
strömningar som finns i samhället i stort.
Låt oss inte glömma vilka Sverigedemokraterna är, vilken historia partiet har. Partiet
grundades 1988 av avhoppare från den nynazistiska organisationen Sverigepartiet. I partiets
första styrelse satt så väl fascister från Nysvenska rörelsen som nazister från Nordiska
rikspartiet och i en lokal styrelse satt till och med en person med ett förflutet som Luft Waffefrivillig. Man kan tro att detta inte har något med dagens SD att göra. Men på samma sätt som
att UNFs grund finns i IOGT, att vår ideologi och våra grundprinciper har växt och utvecklats
därifrån. Är SDs historia i allra högsta grad intressant och aktuell.
Vi menar att om UNF verkligen menar allvar med sina grundsatser och program, sina stadgar
och sin vision måste vi ta avstånd från högerextremism. Med det inte sagt att enskilda väljare
och partisympatisörer skall uteslutas ur UNF. Det handlar om organisationerna i sig.
Odemokratiska organisationer som vi inte kan försvara i demokratins namn. Därför anser vi
att kongressen skall besluta:
att

personer med förtroendeuppdrag inom SD eller SDU som är medlemmar i UNF
skall uteslutas.

att

UNF aldrig bjuder in SD eller SDU eller till arrangemang, föreläsningar eller
utfrågningar.

att

UNF ska ta aktivt avstånd ifrån Sverigedemokraterna

att

UNF i sin grundutbildning har en del om Likabehandling
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Linus Henriksson (UNF Skåne), Malin Andersson (UNF Stockholm), Arvid Leimar (UNF
Uppsala), Tea Olsen (UNF Örebro), Jessica Stridh (UNF Halland), Evelina Hentilä (UNF
Halland), Viggo Stahle (UNF Stockholm), Linn Winnerstam (UNF Örebro)
UNF Jämtland, UNF Skåne, UNF Västmanland, UNF Örebro, UNF Göteborg & Bohuslän,
UNF Stockholm och UNF Västerbotten har på sina distriktsårsmöten beslutat att föreslå
kongressen besluta att bifalla motionen i sin helhet.
UNF Stockholm och UNF Västerbotten föreslår dessutom kongressen besluta
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.

UNF Kronoberg beslutade på sitt distriktsårsmöte att föreslå kongressen besluta att bifalla
fjärde att-satsen.
UNF Uppsala beslutade på sitt distriktsårsmöte att föreslå kongressen besluta att bifalla den
andra och fjärde att-satsen, samt
att

personer med förtroendeuppdrag inom SD eller SDU som är medlemmar i UNF
skall uteslutas då de verkar mot UNF grundsatser,

att

UNF ska ta aktivt avstånd från Sverigedemokraternas ideologi.

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 14
Som motionärerna framhåller har nykterhetsrörelsen en lång tradition av att slå vakt om
principen om alla människors lika värde. En tradition som vi inte bara ska vara stolta över utan
också värna. UNF:s åsikter i dessa frågor framgår tydligt i våra grundsatser och föreslås
konkretiseras ytterligare genom tre ideologiska plattformar.
UNF:s ställningstaganden i den här typen av frågor grundar sig i ett tillämpande av våra
grundsatser och ideologiska dokument på situationer i samhället. Förbundsstyrelsen tycker
att en rimlig princip är att våra ställningstaganden framförallt ska utgå från oss som
organisation och våra värderingar snarare än utifrån faktorer i samhället som kan skifta från en
dag till en annan. I klarspråk innebär det att vi inte kan skapa och upprätthålla en lista med alla
(svenska) organisationer som inte delar våra värderingar, det vore ohållbart. UNF bör därför
vara sparsamma med listande av förhållningssätt till specifika organisationer och deras
förtroendevalda.
När det gäller Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund SDU håller förbundsstyrelsen
med om att det finns anledningar att göra ett undantag. Utöver den rasistiska historia som
motionärerna lyfter finns det otaliga saker i de nuvarande Sverigedemokraternas åsikter som
gör det tydligt att de inte delar de grundläggande värderingar om allas lika värde som UNF
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ställer sig bakom. Sverigedemokraterna (enligt deras eget principprogram) menar att vissa
kulturer, som den svenska, är uppenbart bättre än andra och pratar om en nedärvd essens
utöver det biologiska arvet som förenar vissa grupper och påverkar individers identitet. SD
pekar ut Islam som en särskilt hotande religion och vill därför särskilt begränsa invandring
från ”muslimska länder med starka inslag av fundamentalism” samtidigt som de vill att
kristendom ska ha en särställning bland religionerna i Sverige. Partiet vill sträva efter ett
samhälle med ”ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader”. Det är tydligt att
Sverigedemokraterna och deras politik motverkar den demokratiska och solidariska värld som
UNF:s medlemmar vill uppnå.
Sedan valet 2014 är SD Sveriges tredje största parti och i UNF: s politiska arbete i kommuner
och riksdag är SD:s närvaro en verklighet som vi behöver förhålla oss till. Tidigare
förbundsstyrelser har därför infört en princip om att ”bemöta, men inte bjuda in”. Det innebär
att vi kan markera mot SD och även diskutera med dem om vi finner det lämpligt men att vi
som organisation aldrig ska ge dem en plattform. Vi upplever att denna princip fungerar väl i
praktiken och har en bred acceptans bland våra medlemmar. Att låta kongressen befästa
principen är rimligt och positivt om det ökar kännedomen om principen. Förbundsstyrelsen
föreslår däremot en alternativ lydelse jämfört med motionen. Syftet är att bredda
formuleringen så att den inte bara inkluderar arrangemang utan även andra sammanhang som
kommunikation genom t.ex. hemsidan eller Motdrag, olika typer av samarbeten eller annat
som är olämpligt gentemot organisationer vars värderingar tydligt strider mot våra
grundsatser.
När det gäller att ta ställning mot Sverigedemokraterna och deras ideologi i allmänhet menar
vi att det täcks gott och väl inom våra grundsatser och att vi inte bör försvaga dem genom
specialbestämmelser. Att bemöta men inte bjuda in är en praktiskt tillämbar och meningsfull
princip men vad ett aktivt avståndstagande är framstår som mer oklart och riskerar att mest bli
en tom gest. Vad gäller grundutbildningen är det inte solklart vad ett pass om likabehandling
innebär och förbundsstyrelsen menar att behovet täcks genom delarna om vår grundläggande
ideologi och liknande som finns i utbildningen idag.
Vad gäller uteslutningar hänvisar vi till resonemanget under förra motionen och menar att det
är viktigt att låta varje uteslutningsfall bedömas utifrån sina omständigheter och lämna
utrymme för en dialog med den berörda personen.
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå första att-satsen,

att

UNF vid behov bemöter men inte samarbetar med eller ger
Sverigedemokraterna eller SDU tillfällen att torgföra sina åsikter,

att

därmed anse andra att-satsen besvarad,

att

avslå tredje att-satsen,
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att

anse fjärde att-satsen besvarad,

att

avslå UNF Västerbotten och UNF Stockholms tilläggsyrkande,

att

avslå UNF Uppsalas första att-sats, samt

att

anse UNF Uppsalas andra att-sats besvarad.

Lucas Nilsson, Eric Tegnander och Nicole Steegmans reserverade sig mot förbundsstyrelsens
beslut att lägga fram detta motionssvar.
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Motion nr 15 om vänsterextrema
organisationer (19o)
En motion gällande UNFs ställning mot Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk
Ungdom har skickats till kongressen. En del årsmöten runt om i Sverige har redan tagit
ställning mot denna där Stockholms, Göteborgs & Bohusläns distrikt har föreslagit att
kongressen ska bifalla motionen.
På Stockholms årsmöte så tillkom en tilläggsmotion där ytterligare ställning togs gentemot ett
flertal högerextrema organisationer och partier såsom Svenskarnas Parti (SVP),
Nationaldemokraterna (ND) och Svenska Motståndsrörelsen (SMR) men riktade sig även mot
andra organisationer och partier i denna linje.
När det talas extremism brukar endast högerextremism komma till tals medan
vänsterextremismen lätt glöms bort. Det finns i Sverige främst tre vänsterextrema
organisationer som det pratas om och dessa är Revolutionära Fronten (RF), Kommunistiska
Partiet (KP) och Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU).
Vänsterextremism har ofta revolutionära inslag där de menar att väpnad kamp ibland är den
enda lösningen. Att använda våld för att nå sina mål är inte demokratiskt och är inte förenligt
med vad UNF står för. Om vi inom UNF på riktigt menar allvar med våra grundsatser,
program, stadgar och vår vision så måste vi ta avstånd från vänsterextremismen.
Därför yrkar jag att kongressen beslutar:
att

personer med förtroendeuppdrag inom Kommunistiska Partiet eller
Revolutionär Kommunistisk Ungdom som är medlemmar i UNF skall uteslutas.

att

UNF aldrig ska bjuda in Revolutionära Fronten, Kommunistiska Partiet eller
Revolutionär Kommunistisk Ungdom till arrangemang, föreläsningar eller
utfrågningar.

att

UNF aktivt ska ta avstånd ifrån Revolutionära Fronten, Kommunistiska Partiet
och Revolutionär Kommunistisk Ungdom

att

de tre tidigare nämnda att-satserna även ska gälla andra organisationer som
arbetar i denna linje.

Jens Jörgensen Moberg

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 15
Som argumenterats för i de två tidigare motionerna menar förbundsstyrelsen att UNF i sina
ställningstaganden i främsta hand borde luta sig mot sina egna stadgar och ideologiska
dokument och inte i onödan lista ”icke-önskvärda organisationer”. Efter att denna motion
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publicerats har det framförts åsikter om att vissa organisationer som nämns i den inte kan ses
som odemokratiska medan det finns andra i samma fåra som har mycket tydligare
odemokratiska inslag.
Förbundsstyrelsen ser ingen anledning till att vi eller kongressen ska fördjupa sig i och ta
ställning till varje organisation som av någon anses vänsterextrem. Vi upplever inte heller at
det här är organisationer som ofta är aktuella för UNF att förhålla sig till. Vår bedömning är att
eventuella frågor om uteslutning eller avståndstagande från vänsterextrema organisationer
bäst behandlas genom individuell bedömning i de fall som eventuellt uppstår.
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 16 om sänkt rösträttsålder (19p)
UNF:s demokratiplattform bör kompletteras med ett konkret förslag om sänkt rösträttsålder
till 16 år.
Sedan rösträttsåldern sänktes till 18 år och tvåkammarriksdagen avskaffades, 1974, har
utvecklingen av det svenska folkstyret avstannat. Inga nämnvärda förändringar har trätt i kraft
för att stärka och vidga den representativa demokratin i Sverige (jfr SOU 1996:111 vari sänkt
rösträttsålder föreslås som en lämplig och tidsenlig demokratireform).
I UNF:s demokratiplattform anges att ”UNF verkar för en värld som är demokratisk. Vår
strävan tar sig två uttryck. Dels är det en strävan att skapa ett mer demokratiskt samhälle, dels
är det en strävan att upprätthålla våra demokratiska principer och strukturer inom UNF.”
I linje med dessa principer är det rimligt att UNF också lyfter fram konkreta förslag för att
stärka rösträtten som trots allt utgör kärnan för ett demokratiskt styrelseskick.
Bara 2 %, d.v.s. en femtiondedel, av ledamöterna i riksdagen är under 30 års ålder. Samtidigt
som 20 %, d.v.s. en femtedel, av Sveriges befolkning utgörs av unga under 18 år -‐ UNF:s
målgrupp. Det är en stor snedfördelning av representationen i vårt högst beslutande organ,
vilket leder till att den yngre generationens intressen och perspektiv inte tas med i beräkning i
lika stor utsträckning vid beslutsfattande.
Ett argument som brukar användas emot att utvidga rösträtten är att den unga generationen
saknar erforderliga kunskaper. Men faktum är att svenska ungdomar i första halvan av tonåren
besitter lika stora eller större kunskaper om samhälle och politik som genomsnittsväljaren.
Det är snarare så att många ungdomar i tonåren upplever vanmakt och att de demokratiska
partierna inte riktar sig till dem. Genom att sänka rösträttsåldern så tvingas de demokratiska
partierna att bredda sina program och rikta sig till yngre människor i större utsträckning.
Varför just 16? Vid 16 års ålder är man redan straffmyndig, skolplikten upphör och man får ta
hand om sin egen inkomst och betala skatt. Ungdomars inflytande håller sig inom en alltför
snäv ram och begränsas ytterst till elevråd och ungdomsförbund. Som tonåring har man inget
reellt medborgarinflytande trots att man i allra högsta grad påverkas av de beslut som fattas.
Genomsnittsåldern för förstagångsväljare skulle bli 18 år med en sänkning av rösträttsåldern
till 16. I dag är större delen av alla förstagångsväljare 21 år gamla, många får vänta ända tills 22
års ålder innan de får rösta för första gången.
13 länder i världen i dag tillämpar 16 – års rösträttsålder i regionala och nationella val. I Europa
har Tyskland, Storbritannien och Schweiz 16 – års rösträttsålder i delstats och kommunalval
och i Österrike beslutade ett enigt parlament om att sänka rösträttsåldern till 16 år i alla
nationella val. Många sydamerikanska länder har 16 – års rösträttsålder, däribland Brasilien
och Nicaragua.
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Som europeisk medborgare har en svensk 16 åring större demokratiska rättigheter i en tysk
delstat än i Sverige i dag. Han eller hon kan flytta till en tysk delstat och delta i regionala val.
UNF kan vara pådrivande för att det ska förändras -‐ till gagn för unga, drogfria och
demokratiskt aktiva medborgare!
Mot bakgrund av detta kräver jag
att

UNF inför en skrivning i sin demokratiplattform eller där det annars lämpar sig,
som gör gällande att förbundet ställer sig bakom en rösträttsålderssänkning till
16 år för att stärka den representativa demokratin och ungas inflytande över
samhällsutvecklingen.

Robin Enander
UNF Opposition

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 16
Motionären lyfter många bra argument för varför rösträttsåldern borde sänkas. I dagsläget så
har UNF inget fastslaget ställningstagande kring rösträttsålder. UNF har valt att bedriva sitt
politiska arbete inom drogområdet och har därför ett drogpolitiskt program med specifika
politiska ställningstaganden. För demokrati- men också solidaritetsfrågor har vi istället tagit
fram plattformar med mer allmänna resonemang om t.ex. ungas rätt att delta aktivt i
samhället.
Det är svårt att utifrån UNF:s styrande dokument och grundsatser argumentera för att vi
skulle försvara 18-års rösträtt, men det är också svårt att argumentera för varför vi skulle ställa
oss bakom 16-års rösträtt istället för t.ex. 15- eller 17-års. Eftersom frågan faller utanför
drogpolitiken och därför inte är en fråga vi kommer driva specifikt mot politiker anser
förbundsstyrelsen att de resonemang som finns i demokratiplattformen är tillräckliga och
medlemmar själva kan avgöra var de ställer sig i frågan om rösträtt.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Förbundsstyrelsens förslag nr 10
Drogpolitiskt program (17)
UNF:s drogpolitiska program förklarar hur vi ser på samhälle och individ och vad vi tycker
behöver göras för att komma närmare vår vision. Programmet används i det politiska arbetet
som utgångspunkt för våra åsikter om alkohol och andra droger men även för att medlemmar
och intresserade ska veta vad vi som organisation står för. 2011 gjordes en ordentlig revidering
av både språk, uppbyggnad och innehåll. 2013 antogs ett drogpolitiskt program med några
ändringar. Detta förslag innehåller en del förändringar men är på det stora hela likt det
program som kongressen antog 2013.
De förändringar (utöver språkliga) som gjorts är:
•
•
•
•
•
•

Några ändringar på de krav vi ställer under rubriken ”UNF:s lösningar”
Ändrat stora delar under rubriken ”Marknadsföring ”
Ändrat krav under ”Tillgänglighet och pris”
Ändrat delar av texten under ”Skadebegränsning ”
Ändrat delar av stycket ”Andra droger”
Lagt till rubriken ”Cannabis”

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta det reviderade förslaget till drogpolitiskt program.
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Antaget 2013

Förslag 2015
Tillägg: fetmarkerat
Ändring: Understruket i både ny och gammal
version för att se vilket ord som ändrats

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

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program

Vägen mot en solidarisk och demokratisk
värld fri från droger

Vägen mot en solidarisk och demokratisk
värld fri från droger

Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund

Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm
2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm
2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping
2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping
2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg
2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg
2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013

Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013
Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015

UNF:s syn på droger

UNF:s syn på droger

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

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

och människan.

UNF:s drogdefinition

UNF:s drogdefinition

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

UNF definierar droger med utgångspunkt i
preparatets egenskaper. Droger har en
berusande, beroendeframkallande och giftig
effekt på människan. Effekten av
droganvändande är också passiviserande då
den begränsar möjligheterna till engagemang,
förmågan att förändra samhället och utveckla
sig själv.

Droganvändande

Droganvändande

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

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

Människan

Människan

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

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

Medel

Medel

Drogens egenskaper och styrka har
naturligtvis betydelse. Drogen ger en
berusande effekt som ofta vill upplevas igen
och kan därigenom leda till ett psykiskt
beroende. Den andra delen av beroendet är
den fysiska effekten av drogen. När
beroendet, både psykiskt och fysiskt, har gjort
människan mer eller mindre passiv styr det
dennes liv.

Drogens egenskaper och styrka har
naturligtvis betydelse. Drogen ger en
berusande effekt som ofta vill upplevas igen
och kan därigenom leda till ett psykiskt
beroende. Den andra delen av beroendet är
den fysiska effekten av drogen. När
beroendet, både psykiskt och fysiskt, har gjort
människan mer eller mindre passiv styr det
dennes liv.
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Miljö

Miljö

Människor påverkas av sin omgivning.
Föräldrars, vänners, lärares och förebilders
inställning till droger påverkar vår egen
uppfattning. Det är det som vi kallar det
sociala arvet. En otrygg omgivning där droger
förekommer och är accepterade ökar risken
för att människor börjar använda droger. Är
droger lätta att få tag på, och accepterade i
samhället, ökar användandet och därmed
antalet människor som skadas.

Människor påverkas av sin omgivning.
Familjens, vänners, lärares och förebilders
inställning till droger påverkar vår egen
uppfattning. Det är det som kallas det sociala
arvet. En otrygg omgivning där droger
förekommer och är accepterade ökar risken
för att människor börjar använda droger. Är
droger lätta att få tag på, och accepterade i
samhället, ökar användandet och därmed
antalet människor som skadas.

Marknad

Marknad

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

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

Drogskador

Drogskador

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

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

Medicinska skador

Medicinska skador

Droger skadar människor både fysiskt och
psykiskt. Det kan vara allt från magsår,
hjärtsvikt och leverskador orsakat av alkohol
till försämrat immunförsvar, depressioner,
samt psykoser orsakade av cannabis.
Människor får fysiska skador som följd av
olyckor eller misshandel där droger är den
utlösande faktorn. Spädbarn kan få obotliga
fosterskador av den gravidas
drogkonsumtion.

Droger skadar människor både fysiskt och
psykiskt. Det kan vara allt från magsår,
hjärtsvikt och leverskador till försämrat
immunförsvar, depressioner samt psykoser.
Människor får fysiska skador som följd av
olyckor eller misshandel där droger är den
utlösande faktorn. Spädbarn kan få obotliga
fosterskador av den gravidas
drogkonsumtion.

Sociala skador

Sociala skador

Fysisk och psykisk misshandel, ekonomiska

Fysisk och psykisk misshandel, ekonomiska
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problem samt utanförskap är exempel på
sociala skador. Skadorna är inte begränsade
till droganvändaren själv, utan
droganvändandet leder ofta till sociala
problem för såväl den som lever i ett missbruk
som de i dennes närhet. Andra exempel är att
personer som lever i och kring missbruk kan
få sämre självförtroende, prestera sämre i
skola eller på arbete samt ökad risk för eget
missbruk.

problem samt utanförskap är exempel på
sociala skador. Skadorna är inte begränsade
till droganvändaren själv, utan
droganvändandet leder ofta till sociala
problem för såväl den som lever i ett missbruk
som de i dennes närhet. Andra exempel är att
personer som lever i och kring missbruk kan
få sämre självförtroende, prestera sämre i
skolan eller på arbete samt har en ökad risk
för eget missbruk.

Ekonomiska skador

Ekonomiska skador

Drogerna kostar samhället många miljarder
kronor varje år. Det är dyrt att vårda de som
skadats till följd av eget eller andras
drogmissbruk. Om någon får leverskador eller
blir misshandlad får det ekonomiska
konsekvenser, bland annat i form av läkarvård
och medicin.

Droger kostar samhället flera miljarder
kronor varje år. Det är dyrt att vårda de som
skadats till följd av eget eller andras
drogmissbruk. Om någon får leverskador eller
blir misshandlad får det ekonomiska
konsekvenser, bland annat i form av vård och
läkemedel.

Andra kostnader utgörs av skadegörelse,
sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst.
Många skador och kostnader som aldrig hade
behövt uppstå gör det för att någon av de
inblandade har varit påverkad av droger.

Andra kostnader utgörs av skadegörelse,
sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst.
Många skador och kostnader som aldrig hade
behövt uppstå gör det för att någon av de
inblandade har varit påverkad av droger.

Politiska skador

Politiska skador

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

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

Drogpolitiska samband

Drogpolitiska samband

Det finns flera avgörande samband för vilka

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

politiska åtgärder som är motiverade att
använda.

Viktiga sådana är:

Viktiga sådana är:

Totalkonsumtionsmodellen

Totalkonsumtionsmodellen

Det finns ett samband mellan den totala
konsumtionen av alkohol i samhället och
omfattningen av alkoholskadorna. Ökad
totalkonsumtion av alkohol ger alltid ökade
skador och samma förhållande gäller för
andra droger. Totalkonsumtionen av alkohol
påverkar antalet våldsbrott och antalet
intagna med skrumplever,
bukspottkörtelinflammation, alkoholpsykos
och alkoholförgiftning. Konsumtionsökning
leder också till att fler riskerar att hamna i
missbruk, fler hamnar i ett beroende, vilket i
sin tur innebär fler familjer där barn växer upp
i missbruk. Detta betyder att vi behöver en
alkoholpolitik som syftar till att minska hela
befolkningens konsumtion. En solidarisk
alkoholpolitik gör det svårare för alla att få tag
i alkohol. En sådan politik räddar liv.

Det finns ett samband mellan den totala
konsumtionen alkohol i samhället och
omfattningen av alkoholskadorna. Ökad
totalkonsumtion av alkohol ger ökade skador
och samma förhållande gäller för andra
droger. Totalkonsumtionen av alkohol
påverkar antalet våldsbrott och antalet
intagna med skrumplever,
bukspottskörtelinflammation, alkoholpsykos
och alkoholförgiftning. Konsumtionsökning
leder också till att fler riskerar att hamna i
missbruk och beroende, vilket i sin tur
innebär fler familjer där barn växer upp med
missbruk. Detta betyder att samhället
behöver en alkoholpolitik som syftar till att
minska hela befolkningens konsumtion. En
solidarisk alkoholpolitik gör det svårare för
alla att få tag i alkohol. En sådan politik räddar
liv.

Preventionsparadoxen

Preventionsparadoxen

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

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

Desintresseringsprincipen

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

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

Den triangulära preventionsmodellen

Den triangulära preventionsmodellen

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

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

UNF:s lösningar

UNF:s lösningar

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

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

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

Samhälle och attityder

Samhälle och attityder

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

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

Normer

Normer

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

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

Offentliga rummet

Offentliga rummet

En stor del av det offentliga rummet är
restaurang- och kroglivet där
alkoholkonsumtion ofta står i centrum. Detta
leder till att många exkluderas, men skapar
också en oacceptabel våld- och
övergreppsrisk. Tryggheten får lida till
förmån för drogkonsumtionen. För att

En stor del av det offentliga rummet är
restaurang- och kroglivet där
alkoholkonsumtion ofta står i centrum. Detta
leder till att många exkluderas, men skapar
också en oacceptabel våld- och
övergreppsrisk. Tryggheten får lida till
förmån för drogkonsumtionen. För att
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motverka detta krävs fler offentliga miljöer
som är drogfria och trygga dygnet runt. Det
krävs politiska beslut som skapar incitament
för och driver en utveckling mot ett mer
drogfritt näringsliv som i lägre grad är
beroende av alkoholförsäljning. En viktig del
är att samhället går före genom att göra
offentligt ägda lokaler drogfria och offentlig
representation drogfri. Parallellt måste unga
ges bättre möjligheter att skapa en
meningsfull fritid på sina egna villkor
samtidigt som det ska vara lätt att välja att
dricka alkoholfritt genom att utbudet
utvecklas, breddas och görs mer synligt.

motverka detta krävs fler offentliga miljöer
som är drogfria och trygga dygnet runt. Det
krävs politiska beslut som skapar incitament
för och driver en utveckling för ett helt
drogfritt näringsliv som inte är beroende av
alkoholförsäljning. En annan viktig del är att
alla gemensamt arbetar för att göra offentligt
ägda lokaler drogfria och offentlig
representation drogfri. Unga måste också ges
bättre möjligheter att skapa en meningsfull
fritid på sina egna villkor samtidigt som det
ska vara lätt att välja att dricka alkoholfritt
genom att utbudet utvecklas, breddas och
görs mer synligt.

Nyktra mötesplatser

Nyktra mötesplatser

Offentliga drogfria miljöer är en viktig
komponent i att skapa bra förutsättningar för
drogfrihet, men också för att inkludera och
välkomna alla oavsett ålder eller förhållande
till alkohol. Föreningar och andra delar av det
civila samhället är exempel på aktörer som
bör skapa drogfria miljöer som genom tydliga
regler kring droger blir tillgängliga för alla.
Hemmet är en annan plats som borde vara
drogfri och varken föräldrar eller andra vuxna
ska erbjuda minderåriga alkohol.

Offentliga drogfria miljöer är en viktig
komponent i att skapa bra förutsättningar för
drogfrihet, men också för att inkludera och
välkomna alla oavsett ålder eller förhållande
till alkohol. Föreningar och andra delar av det
civila samhället är exempel på aktörer som
bör skapa drogfria miljöer som genom tydliga
regler kring droger blir tillgängliga för alla.
Hemmet är en annan plats som borde vara
drogfri och varken föräldrar eller andra vuxna
ska erbjuda minderåriga alkohol.

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

att inga offentliga medel går till att
finansiera alkoholkonsumtion
att föreningslivet är fritt från droger
att det finns alkoholfria fritids- och
nöjesaktiviteter för alla unga med

att inga offentliga medel går till att
finansiera alkoholkonsumtion
att föreningslivet är fritt från droger
att det finns alkoholfria fritids- och
nöjesaktiviteter för alla unga med
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goda öppettider.
att alkoholförsäljning inte förekommer i
samband med idrotts- och
kulturarrangemang
att god kvalité och brett utbud på
alkoholfritt finns hos alla som innehar
serveringstillstånd
att alla barn och unga alltid har rätt till att
ha en nykter närvarande vuxen
att det inte ska vara tillåtet för vuxna att
erbjuda minderåriga barn alkohol
att drogfria förebilder ges utrymme och
lyfts fram
Förebyggande arbete

goda öppettider.
att alkoholförsäljning inte förekommer i
samband med idrotts- och
kulturarrangemang
att god kvalité och brett utbud på
alkoholfritt finns hos alla som innehar
serveringstillstånd
att alla barn och unga alltid har rätt till att
ha en nykter närvarande vuxen
att det inte ska vara tillåtet för vuxna att
erbjuda minderåriga barn alkohol
att samhället ska arbeta för att inga
unga ska konsumera alkohol eller
andra droger
Förebyggande arbete

Ingen föds med ett behov att konsumera
droger, utan konsumtionen skapas av en
kultur som sprids genom omgivningen,
marknadsföring och framförallt genom
traditioner och normer. En utgångspunkt för
att motverka alkohol och andra drogers
skadeverkningar är därför att arbeta
förebyggande. Det förebyggande arbetets
syfte är att fler väljer bort alkohol helt, men
även att ge senare alkoholdebuter och
minskad alkoholkonsumtion.

Ingen människa föds med ett behov att
konsumera droger, utan konsumtionen
skapas av en kultur som sprids genom
omgivningen, marknadsföring och
framförallt genom traditioner och normer. En
utgångspunkt för att motverka alkohol och
andra drogers skadeverkningar är därför att
arbeta förebyggande. Det förebyggande
arbetets syfte är att fler väljer bort alkohol
helt, men även att ge senare alkoholdebuter
och minskad alkoholkonsumtion.

Det förebyggande ansvaret

Det förebyggande ansvaret

Idag skapar kombinationen av en stark
alkoholnorm och en ansvarslös
alkoholindustri en ohållbar situation. Unga
människor har dåliga förutsättningar att göra
ett eget aktivt val om de vill börja använda
alkohol eller inte. Frågan som ställs är oftast
inte om, utan när en ung person ska börja
använda alkohol. Samhället och politiken
måste ta ansvar och agera för att förbättra
förutsättningarna för unga att välja bort
droger. En stor del av arbetet bör ske genom
satsningar på förebyggande insatser. Dessa
insatser ska utgå ifrån allas rätt till en drogfri

Idag skapar kombinationen av en stark
alkoholnorm och en ansvarslös
alkoholindustri en ohållbar situation. Unga
människor har dåliga förutsättningar att göra
ett eget aktivt val om de vill börja använda
alkohol eller inte. Frågan som ställs är oftast
inte om, utan när en ung person ska börja
använda alkohol. Samhället och politiken
måste ta ansvar och agera för att förbättra
förutsättningarna för unga att välja bort
droger. En stor del av arbetet bör ske genom
satsningar på förebyggande insatser. Dessa
insatser ska utgå ifrån allas rätt till en drogfri
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uppväxt samt att varje individ ges goda
förutsättningar att välja drogfrihet och att
detta val respekteras. Det är viktigt att det
förebyggande arbetet inte går ut över unga
människors rättigheter. Unga ska åtnjuta
samma grundlagsskydd som övriga
medborgare, därför ska de inte utsättas för
tvångsliknande drogtester, utan
brottmisstanke.

uppväxt samt att varje individ ges goda
förutsättningar att välja drogfrihet och att
detta val respekteras. Det är viktigt att det
förebyggande arbetet inte går ut över unga
människors rättigheter. Unga ska åtnjuta
samma grundlagsskydd som övriga
medborgare, därför ska de inte utsättas för
tvångsliknande drogtester, utan
brottsmisstanke

Drogperspektivet

Drogperspektivet

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

Droganvändningen påverkar samhället och
medborgarna på många sätt och
alkoholnormen genomsyrar hela samhället.
Därför behöver ett drogperspektiv genomsyra
alla politiska områden. Beslutsfattare på alla
nivåer ska ha kunskap om alkohol- och
narkotikafrågor och ta hänsyn till sociala
aspekter och folkhälsa när de fattar beslut.
För att klara detta ska alla kommuner ha
drogpolitiska program som innehåller deras
drogförebyggande insatser och
målsättningar. Arbetet för att minska
droganvändningen ska utvärderas och
uppdateras regelbundet.

Aktörer

Aktörer

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

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

Forskning och utbildning

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

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

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
att tvångsliknande drogtester mot unga
inte används om personen inte är
brottsmisstänkt
att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
att alkoholindustrin inte ges utrymme att
bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning
att alkoholperspektivet genomsyrar alla
politikområden så att hänsyn tas till
sociala aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i
alkohol- och narkotikafrågor
att alla kommuner har uppdaterade
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att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
att tvångsliknande drogtester mot unga
inte används om personen inte är
brottsmisstänkt
att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
att alkoholindustrin inte ges utrymme att
bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning
att alkoholperspektivet genomsyrar alla
politikområden så att hänsyn tas till
sociala aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i
alkohol- och narkotikafrågor
att alla kommuner har uppdaterade
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drogpolitiska program
att utbildningsväsendet genomsyras av
ett omfattande drogförebyggande
arbete
Globalt

drogpolitiska program
att utbildningsväsendet genomsyras av
ett omfattande drogförebyggande
arbete
Globalt

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

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

Utvecklingshinder

Utvecklingshinder

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

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

Global alkoholindustri

Global alkoholindustri

I många utvecklingsländer utan en historisk
alkoholtradition saknas kunskap om hur en
effektiv alkoholpolitik bedrivs och det finns
ingen reglering av försäljning och
marknadsföring av alkohol. Alkoholindustrin
är otroligt skicklig på att utnyttja detta genom
att måla upp en bild av alkoholen som en del

I många utvecklingsländer utan en historisk
alkoholtradition saknas kunskap om hur en
effektiv alkoholpolitik bedrivs och det finns
ingen reglering av försäljning och
marknadsföring av alkohol. Alkoholindustrin
är otroligt skicklig på att utnyttja detta genom
att måla upp en bild av alkoholen som en del
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av västerländsk framgång, välmående och
rikedom.

av västerländsk framgång, välmående och
rikedom.

Alkoholindustrin har fått ett
tolkningsföreträde och har ofta ett stort
inflytande när det gäller utformning av
alkoholpolitiken. Sverige måste ta ett stort
ansvar att sprida den framgångsrika
restriktiva alkoholpolitiken och kritiskt
granska vad alkoholindustrin gör utanför
Sveriges gränser.

Alkoholindustrin har fått ett
tolkningsföreträde och har ofta ett stort
inflytande när det gäller utformning av
alkoholpolitiken. Sverige måste ta ett stort
ansvar att sprida den framgångsrika
restriktiva alkoholpolitiken och kritiskt
granska vad alkoholindustrin gör utanför
Sveriges gränser.

Internationella organisationer och marknader

Internationella organisationer och marknader

Genom EU är Sverige med och
subventionerar produktionen av vin. Detta
skapar en överproduktion som tidigare lett
till prisdumpning av vin i utvecklingsländer.
Det är inte försvarbart att på detta sätt gynna
produktion av alkohol samtidigt som
användningen av alkohol leder till stort
lidande och kostar medlemsstaterna enorma
summor varje år. Sverige ska tvärtom genom
EU och andra internationella
samarbetsorganisationer verka för att priset
på alkohol höjs med målet att det ska täcka
sina egna kostnader.
Världshälsoorganisationen, WHO, antog
våren 2010 Global Strategy to reduce the
harmful use of alcohol. Strategin stödjer de
restriktiva alkoholpolitiska metoder som
använts i Sverige och går på flera områden
längre. Sverige har ett åtagande och ett ansvar
att bidra till att en solidarisk och restriktiv
alkoholpolitik står högt på agendan och får
global genomslagskraft.

Genom EU är Sverige med och
subventionerar produktionen av vin. Detta
skapar en överproduktion som tidigare lett
till prisdumpning av vin i utvecklingsländer.
Det är inte försvarbart att på detta sätt gynna
produktion av alkohol samtidigt som
användningen av alkohol leder till stort
lidande och kostar medlemsstaterna enorma
summor varje år. Sverige ska tvärtom genom
EU och andra internationella
samarbetsorganisationer verka för att priset
på alkohol höjs med målet att det ska täcka
sina egna kostnader.
Världshälsoorganisationen, WHO, antog
våren 2010 en global strategi för att minska
skadligt alkoholbruk som stödjer de
restriktiva alkoholpolitiska metoder som
använts i Sverige men som också på flera
områden går längre än svensk alkoholpolitik.
Sverige har ett åtagande och ett ansvar att
bidra till att en solidarisk och restriktiv
alkoholpolitik står högt på agendan och får
global genomslagskraft.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

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

•

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

att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken

•

att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken

•

att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion

•

att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion

•

att folkhälsa står över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal

•

att folkhälsa ska stå över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal

•

att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
restriktiv drogpolitik

•

att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
restriktiv drogpolitik

•

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

•

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

Tillgänglighet och pris

Tillgänglighet och pris

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

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

Tillgänglighet och monopol

Tillgänglighet och monopol

De politiska åtgärder som minskar
tillgängligheten och närheten till droger har
visat sig mest effektiva för att minska
drogskadorna i samhället. Det handlar bland
annat om att begränsa tiden då alkohol går att
få tag på, höga åldersgränser, hårda tullregler
och färre ställen där alkohol får serveras och
användas. En fri marknad består av aktörer
vars fokus är ökad vinst, vilket ofta sker
genom ökad försäljning, vilket ligger långt
ifrån samhällets intresse av minskad
alkoholkonsumtion. Statligt monopol på

De politiska åtgärder som minskar
tillgängligheten och närheten till droger har
visat sig mest effektiva för att minska
drogskadorna i samhället. Det handlar bland
annat om att begränsa tiden då alkohol går att
få tag på, höga åldersgränser, hårda tullregler
och färre ställen där alkohol får serveras och
användas. En fri marknad består av aktörer
vars fokus är ökad vinst, vilket ofta sker
genom ökad försäljning, vilket ligger långt
ifrån samhällets intresse av minskad
alkoholkonsumtion. Statligt monopol på
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alkoholhantering är därför en bra metod för
att ta tillvara hela samhällets intressen istället
för ekonomiska särintressen. Idag har
Systembolaget monopol på detaljhandel av
alkohol. Liknande monopol ska återinföras på
partihandel, import, export och produktion
av alkohol. Monopolens överordnade syfte
ska vara att successivt minska
alkoholkonsumtionen. Minskad
alkoholkonsumtion betyder minskade skador
och gör att resurser istället kan användas till
förbättrad välfärd. Sveriges medlemskap i EU
har försämrat möjligheterna för oss att styra
över vår egen alkoholpolitik. EU-länder ska
inte kunna försvaga andra länders
alkoholpolitik och vi får aldrig acceptera att
alkoholindustrin styr eller påverkar skatter,
införselkvoter eller marknadsföringsregler.

alkoholhantering är därför en bra metod för
att ta tillvara hela samhällets intressen istället
för ekonomiska särintressen. Idag har
Systembolaget monopol på detaljhandel av
alkohol. Liknande monopol ska återinföras på
partihandel, import, export och produktion
av alkohol. Monopolens överordnade syfte
ska vara att successivt minska
alkoholkonsumtionen. Minskad
alkoholkonsumtion betyder minskade skador
och gör att resurser istället kan användas till
förbättrad välfärd. Sveriges medlemskap i EU
har försämrat möjligheterna för oss att styra
över vår egen alkoholpolitik. EU-länder ska
inte kunna försvaga andra länders
alkoholpolitik och samhället får aldrig
acceptera att alkoholindustrin styr eller
påverkar skatter, införselkvoter eller
marknadsföringsregler.

Försäljning och kontroll

Försäljning och kontroll

UNF har i över 40 år testat butiker och
krogars ålderskontroller och resultatet är
nedslående. Handeln och restaurangnäringen
klarar inte sitt uppdrag och säljer regelbundet
till underåriga. Systembolaget är en
kontrollerad försäljningsmiljö där
ålderskontrollerna kommer före
försäljningsintressen. Därför bör all
försäljning, inklusive ”folköl”, ske genom
Systembolaget. För att höja åldern för
alkoholdebut och göra reglerna tydligare bör
åldersgränsen för att köpa alkohol vara 20 år
överallt.

UNF har i över 40 år testat butiker och
krogars ålderskontroller och resultatet är
nedslående. Handeln och restaurangnäringen
klarar inte sitt uppdrag och säljer regelbundet
till underåriga. Systembolaget är en
kontrollerad försäljningsmiljö där
ålderskontrollerna kommer före
försäljningsintressen. Därför bör all
försäljning, inklusive folköl, ske genom
Systembolaget. För att höja åldern för
alkoholdebut och göra reglerna tydligare bör
åldersgränsen för att köpa alkohol vara 20 år
överallt.

Serveringstillstånd är samhällets metod för
att kontrollera att bara lämpliga
uteställen/krogar/restauranger serverar
alkoholdrycker. Idag bryts reglerna för
servering systematiskt och metoden har
havererat. Tillstånden har gått från att vara
ett speciellt förtroende till att ses som en

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

rättighet. Ett exempel på att reglerna inte
fungerar är den överservering som sker och
som leder till brutalt krogvåld och ett mer
otryggt uteliv. Principen bör vara att
serveringstillstånd ges restriktivt och att
folkhälsan främjas vid beslut om
serveringstillstånd. Näringslivets intressen
får inte gå före alkohol- och folkhälsopolitiska
mål.

Pris

Pris

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

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

Marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsföring av alkohol befäster den
alkoholkultur och alkoholnorm som finns
idag med konsekvensen att konsumtionen
ökar och alkoholdebuten tidigareläggs. Därför
ska all form av marknadsföring av alkohol
förbjudas, till exempel reklam,
produktplacering, sponsring och kampanjer i
samtliga kanaler.

Marknadsföring av alkohol och varumärken
kopplade till alkoholprodukter befäster den
alkoholkultur och alkoholnorm som finns
idag med konsekvensen att konsumtionen
ökar och att alkoholdebuten tidigareläggs.
Därför ska all form av marknadsföring av
alkohol och varumärken kopplade till
alkoholprodukter förbjudas till exempel i
reklam, produktplacering, sponsring och
kampanjer i samtliga kanaler, både fysiska
och digitala. Vid marknadsföring av
alkoholfria produkter får varumärket
ifråga inte förknippas med alkohol då
alkoholindustrin inte ska ges utrymme att
marknadsföra sig.

Alla varianter av marknadsföring bidrar till en
glorifiering av alkohol. I Sverige är det
förbjudet med alkoholreklam i TV och radio
men lagen kringgås genom att sändningarna
sker från andra länder. Det är förbjudet att
koppla alkohol till bilkörning, social- eller
sexuellframgång eller att rikta reklam mot
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minderåriga enligt gemensamma EU-regler
för marknadsföring. Alkoholindustrin
struntar i lagarna samtidigt som det saknas
effektiva medel för att se till att reglerna
efterföljs. Alkoholindustrins egna insatser
med att själva reglera sin egen
marknadsföring fungerar inte. Deras insatser
är kontraproduktiva och skapar en falsk
trygghet av att lagarna följs.

Alla varianter av marknadsföring bidrar till en
glorifiering av alkohol. Det är förbjudet att
koppla alkohol till bilkörning, social- eller
sexuell framgång eller att rikta reklam mot
minderåriga enligt gemensamma EU-regler
för marknadsföring. I Sverige är det förbjudet

med alkoholreklam i TV och radio men lagen
kringgås genom att sändningarna sker från
andra länder. Alkoholindustrin struntar i
lagarna samtidigt som det saknas effektiva
medel för att se till att reglerna efterföljs.
Alkoholindustrins egna insatser med att
själva reglera sin egen marknadsföring
fungerar inte. Deras insatser är
kontraproduktiva och skapar en falsk
trygghet av att lagarna följs.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med det
långsiktiga målet att alkoholen bär
sina egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd görs
om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter 01.00
att 20-årsgräns för köp och konsumtion av
alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol återinförs på partihandel,
import, export och produktion av
alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
personal
att införselkvoter av alkohol reduceras
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Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med det
långsiktiga målet att alkoholen bär
sina egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd görs
om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter 01.00
att 20-årsgräns för köp och konsumtion av
alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol återinförs på partihandel,
import, export och produktion av
alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
personal
att införselkvoter av alkohol mellan EUländer är maximalt 2 l öl, 2 l vin och 1 l
sprit
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att tillsynsansvariga ges möjligheter och
verktyg för kontroll, uppföljning och
åtgärder
att ett totalförbud på marknadsföring av
alkohol införs
att nationella lagar kring marknadsföring
respekteras
att självreglering aldrig ska ersätta
lagstiftning av marknadsföring av
alkohol
Stöd vid missbruk

att självreglering aldrig ska ersätta
lagstiftning av marknadsföring av
alkohol
Stöd vid missbruk

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

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

Stödresurser

Stödresurser

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

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

Behandlingsgaranti

Behandlingsgaranti

För att samhället ska kunna leva upp till sitt
ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling

För att samhället ska kunna leva upp till sitt
ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling

att tillsynsansvariga ges möjligheter och
verktyg för kontroll, uppföljning och
åtgärder
att ett totalförbud på marknadsföring av
alkohol införs

249

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

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

och beroendevård krävs ökade resurser. Idag
tvingas många som söker hjälp vänta länge på
rätt behandling, en väntan som kan ge
livsavgörande negativa konsekvenser.
Samtidigt säger forskningen att det är lättast
att hjälpa någon när personen själv har
motivation att göra något åt sitt problem och
därför måste en behandlingsgaranti införas.
Utöver detta har samhället ett ansvar att
ingripa och hjälpa den som genom sitt
missbruk riskerar att skada sig själv eller
andra.

Skadebegränsning

Skadebegränsning

Allas rätt till ett nyktert liv och rätt att få hjälp
med att bryta sitt drogberoende ska vara en
självklarhet och en utgångspunkt för
missbruksvården. Samhället ska därför inte
använda enkla och billiga åtgärder för att
lindra symtomen, utan behandla
grundproblemet, drogberoendet. De så
kallade skadebegränsande insatser som
enbart syftar till att lindra symtomen är
inhumana behandlingsmetoder som
underlättar fortsatt beroende. Exempel på
sådana insatser är utdelning av sprutor eller
långvariga substitutionsbehandlingar.

Allas rätt till ett nyktert liv och rätt att få hjälp
med att bryta sitt drogberoende ska vara en
självklarhet och en utgångspunkt för
missbruksvården. Samhället 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 symtomen är
inhumana behandlingsmetoder som
underlättar fortsatt beroende. Exempel på
sådana insatser är utdelning av sprutor eller
långvariga substitutionsbehandlingar.
Skadebegränsande åtgärder måste alltid
kombineras med möjlighet till behandling
för att bryta drogberoendet.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
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•

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv

•

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv

•

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

•

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

•

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

•

att alla barn och unga ska ha rätt till
lämplig och lättillgänglig
stödverksamhet
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•

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

•

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

•

att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning inte
används

•

att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning aldrig
använda utan en tydlig koppling till
behandling av beroendet

Andra droger

Andra droger

Alkohol är en laglig drog medan många andra
droger är olagliga – narkotikaklassade
nationellt eller genom internationella fördrag
– vad gäller bruk, försäljning och köp. Till
detta kommer nya syntetiska droger som har
ruseffekt men som inte alltid hunnit klassas
som narkotika. I dagens samhälle, i synnerhet
bland unga, finns en glorifierad och en
mystifierad bild av vissa typer av illegala
droger och en okunskap om den negativa
påverkan drogerna har på individ och
samhälle. Detta har lett till en ökad
användning av vissa sorters droger.
Användandet måste bemötas med en saklig,
tydlig och kunskapsbaserad debatt. Utöver
det behövs kommunikation och utbildning
om skador samt effektiva åtgärder för att
utplåna bruket. Det är tydligt att legalisering
inte kommer minska droganvändning och att
ett starkt förebyggande arbete är det som har
effekt.

Alkohol är en laglig drog medan många andra
droger är olagliga – narkotikaklassade
nationellt eller genom internationella fördrag
– vad gäller bruk, försäljning och köp. Till
detta kommer nya syntetiska droger som är
lika berusande, beroendeframkallande och
giftiga men som inte alltid hunnit klassas som
narkotika. I dagens samhälle, i synnerhet
bland unga, finns en glorifierad och
mystifierad bild av vissa typer av olagliga
droger och en okunskap om den negativa
påverkan drogerna har på individ och
samhälle. Detta måste bemötas med en saklig,
tydlig och kunskapsbaserad debatt. Det
behövs även kommunikation och utbildning
om skadorna samt effektiva åtgärder för att
stoppa konsumtionen. Det är tydligt att
legalisering inte kommer minska
droganvändning och att ett starkt
förebyggande arbete är det som har effekt.

Att droger brukas är ett problem för hela
samhället och därför måste hela samhället
vara målgrupp för de informationsinsatser
och förebyggande åtgärder som görs. Den
kunskap som sprids måste vara saklig och
korrekt.

Att droger brukas är ett problem för hela
samhället och därför måste hela samhället
vara målgrupp för de informationsinsatser
och förebyggande åtgärder som görs. Den
kunskap som sprids måste vara saklig och
korrekt.

Familjeklassificering

Familjeklassificering

UNF motsätter sig alla indelningar i lätta och
tunga droger då alla droger orsakar stora

UNF motsätter sig alla indelningar i lätta och
tunga droger då alla droger orsakar stora
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skador på både individ och samhälle. Allt bruk
och försäljning av narkotika bör förbli olagligt
för att hålla nere användandet och därmed
skadeverkningarna.

skador på både individ och samhälle. Allt bruk
och försäljning av narkotika bör förbli olagligt
för att hålla nere användandet och därmed
skadeverkningarna.

Det dyker löpande upp nya syntetiska
preparat som ofta säljs på nätet, vilket i
folkmun slarvigt kallas nätdroger. Innan de
narkotikaklassas är de lagliga trots att de
orsakar lika mycket skada som redan
narkotikaklassade preparat. För att
underlätta arbetet med att narkotikaklassa
syntetiska preparat ska de familjeklassas. Det
innebär att existerande preparat och preparat
som ännu inte finns på marknaden som är
släkt med varandra (alltså har liknande
molekyluppsättningar) alla blir
narkotikaklassade samtidigt och därmed
olagliga.

Det dyker löpande upp nya syntetiska
preparat som ofta säljs på nätet, vilket i
folkmun slarvigt kallas nätdroger. Innan de
hinner klassas som narkotika är de lagliga
trots att de orsakar lika mycket skada som
redan narkotikaklassade preparat. För att
underlätta arbetet med att narkotikaklassa
syntetiska preparat ska de familjeklassas. Det
innebär att existerande preparat och preparat
som ännu inte finns på marknaden som är
släkt med varandra (alltså har liknande
molekyluppsättningar) alla blir
narkotikaklassade samtidigt och därmed
olagliga.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

Alkohol och många andra droger användes
från början som läkemedel men övergick
sedan till rena berusningsdroger. Att använda
droger som en del av sjukvården är i sig inte
fel och därför bör droger fortsättningsvis
kunna användas till detta.

Alkohol och många andra droger användes
från början som läkemedel men övergick
sedan till rena berusningsdroger. Att använda
droger som en del av sjukvården är i sig inte
fel och därför bör droger fortsättningsvis
kunna användas till detta.

Narkotikaklassad medicin som är ordinerad
av läkare ska vara laglig så länge den håller sig
inom läkares ordination och läkarna följer de
riktlinjer som finns. Utskrivningen av
narkotikaklassade läkemedel måste ske
ansvarsfullt. Kontroll och tillsyn måste utövas
för att säkerställa att rätt person får rätt dos
av rätt preparat under rätt tidsperiod.

Narkotikaklassade läkemedel som är
ordinerad av läkare ska vara lagligt så länge
den håller sig inom läkares ordination och
läkarna följer de riktlinjer som finns,
utskrivningen måste även ske ansvarsfullt.
Kontroll och tillsyn måste utövas för att
säkerställa att rätt person får rätt dos av rätt
preparat under rätt tidsperiod.
Cannabis
Cannabis är den mest använda illegala
drogen i Sverige. Globalt finns en rörelse
för att legalisera cannabis som drivs på inte
minst av företag och individer som hoppas
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kunna tjäna pengar på en ny
cannabisindustri. I Sverige finns
debattörer som vill legalisera eller
avkriminalisera cannabisbruk och som
menar att den nuvarande politik är en
förbudspolitik som straffar missbrukare
och står i motsats till god missbruksvård.
De försöker skapa en förenklad
motsättning mellan förbud och
legalisering. UNF vill ha en restriktiv och
forskningsbaserad politik som värnar
missbrukaren och en god vård.
Precis som alla andra droger orsakar
cannabis skador på både individ och
samhället och en ökad tillgänglighet skulle
leda till en ökning av dessa skador.
Utgångspunkten för politiska beslut kring
cannabis ska vara värnandet av hälsa och
individers välbefinnande med särskild
hänsyn om de som brukar eller riskerar att
börja bruka cannabis. En fortsatt restriktiv
politik, förstärkt missbruksvård och
förebyggande arbete är istället viktiga
satsningar för att minska skador av
cannabis.
Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
att Sverige fortsätter ha en restriktiv
drogpolitik
att drogpolitiken ska ha som mål att
förhindra påbörjad användning av
narkotika samtidigt som det stöttar
de som vill lämna ett missbruk
att drogpolitiken ska vara underbyggd
av fakta och vetenskap och
utformad med folkhälsa i fokus
att Sverige ska agera internationellt för
att motverka den framväxande
cannabisindustrin och lobbyismen
för en restriktiv drogpolitik globalt
att cannabisbaserad medicin följer
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samma procedur för godkännande
som andra läkemedel
att alla sorters narkotika, med undantag
för av läkare ordinerade, ska fortsätta
vara förbjudet

att utskrivningen av narkotikaklassade
läkemedel ska ske ansvarsfullt
att syntetiska droger familjeklassificeras
att unga får ta del av pålitlig och relevant
information om drogers skadliga
effekter på individ och samhälle

att utskrivningen av narkotikaklassade
läkemedel ska ske ansvarsfullt
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att syntetiska droger familjeklassificeras
att unga får ta del av pålitlig och relevant
information om drogers skadliga
effekter på individ och samhälle
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Motion nr 17 om tobak (19q)
Nykterhetsrörelsen har alltid varit en folkrörelse i framkant när det gäller samhällsförändring.
Frågor kring jämlikhet och solidaritet var uppe på vår agenda långt före resten av samhället
följde efter. Återigen är det dags för nykterhetsrörelsen att visa styrka och ta ställning. Vi
tycker det är dags att UNF tar ett ställningstagande och för en politik som aktivt arbetar mot
ett av de största folkhälsohoten i vår tid, nämligen tobak. Anledningen till att tobak inte är
inkluderat i det drogpolitiska programmet idag, eller ingår i medlemslöftet, beror på det
faktum att det inte betraktas som en drog. Vi vill inte bestrida detta, utan snarare få debatten
att handla om hur UNF som organisation ställer sig till denna drogliknande substans, vars
bruk skapar problem liknande de som skapas av alkohol och andra droger. Som en jämförelse
dödar tobak globalt 5,4 miljoner människor varje år, varav i Sverige är 12 000 personer om året.
Samhällskostnaderna bara i Sverige uppgår till 30 miljarder kronor.
Tobaksbruket är osolidariskt
Även om begreppet medberoende inte existerar när det gäller tobaksbruk är begreppet passiv
rökning mera känt. Passiv rökning är en ofrivillig konsekvens av tobaksbruket som skadar och
skördar liv. Ungefär vart tionde dödsfall kan tillskrivas passiv rökning, vilket innebär en halv
miljon dödsfall varje år globalt sett. Än värre är att detta slår hårt mot barn och allergiker, vilka
ofta är känsliga för tobaksrök, vilket gör de till en extra utsatt grupp.
De allra flesta som brukar tobak vill sluta, men detta försvåras i alla instanser där den som vill
sluta stöter på andra brukare. Det bästa tobaksförebyggande arbetet bygger således på
tobaksfria miljöer, vilket såklart involverar en tobaksfri omgivning och tobaksfria förebilder.
Genom att lyfta tobaksfrihet överallt där vi verkar, samt verka för självklara tobakspolitiska
frågor, som rökfria uteserveringar eller höjda priser på tobak, ser vi till att fler få rätten till
rökfria miljöer vilket är grunden till att självständigt kunna välja bort tobak ur sitt liv.
Tobaksbruket är odemokratiskt
Precis som alkoholindustrin är tobaksindustrin en industri som inte bär sina egna kostnader
utan där människor och samhälle istället belastas. Dessutom med en produkt som är starkt
beroendeframkallande, väldigt giftig och där industrin har stora ekonomiska resurser att lobba
mot såväl politiker, forskare och samhälle. När dessutom den stora majoriteten av rökare
börjar innan de är 18 år, är det ett tecken på en cynisk industri som inte skyr några medel att
hitta nya brukare för sina produkter, även om det involverar marknadsföring riktad till
ungdomar.
Ur ett globalt perspektiv är tobak ett enormt utvecklingshinder i många länder. Det beräknas
att en halv miljon barn arbetar inom tobaksindustrin, produkterna säljs med tveksam
marknadsföring där kunskapen kring tobakens effekter är mindre kända eller där
lagstiftningen inte räcker till för att skydda befolkningen mot tobaksbolagens marknadsföring.
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Tobaksbolagens har vid ett flertal tillfällen stämt länder, som Togo, Uruguay, Solomon öarna,
Namibia, Australien, för att de infört olika lagar som syftade till att begränsa tobaksbruket.
Tobaksfrihet är drogfrihet
Att arbeta tobaksförebyggande är att arbeta drogförebyggande. Det finns ingen annan produkt
eller vara som har så nära anknytning med alkohol och andra droger som bruket av tobak. Ur
rapporten “Hälsa på lika villkor” från 2011 konstaterar Folkhälsomyndigheten att:
•

•

Dubbelt så många manliga dagligrökare och snusare i åldern 16-84 år har riskabla
alkoholvanor jämfört med de som aldrig använt tobak. Hos kvinnor är det tre gånger så
vanligt.
I den yngsta målgruppen 16-29 år har 50 % av rökarna riskabla alkoholvanor mot
ungefär 20 % av dem som aldrig rökt.

Även CANs statistik konstaterar att “det är vanligare att ungdomar som röker
intensivkonsumerar alkohol oftare än icke-rökare liksom att de är storkonsumenter utav
alkohol”. Vilket även är detsamma för snus. I en svensk studie fann man att:
•
•
•

av de som inte brukade tobak rapporterades 14 % ”binge drinking” jämfört med 49 %
hos exklusiva rökare, 60 % hos exklusiva snusare och 69 % hos blandbrukare.
den årliga konsumtionen av alkohol var 5-10 ggr högre hos tobaksanvändare än ickeanvändare, där snusare konsumerade mer alkohol än rökare i snitt.
om man bara tittade på exklusiva tobaksbrukare var det mer än dubbelt så troligt att
storkonsumenter av alkohol var snusare än rökare.

När det gäller narkotika i allmänhet, och cannabis i synnerhet kan inte sambandet vara
tydligare. Hos de som har prövat cannabis har nio av tio tidigare rökt, där ju tidigare bruket
initieras desto högre är risken för cannabisbruk. Jämför man rökare och icke-rökare är det 2-3
ggr så vanligt att ha testat cannabis om man har testat att röka, jämfört med de som aldrig har
rökt.
En väldigt intressant studie som visar på nyttan av tobakspreventivt arbete utfördes i
delstaten Illinois i USA. I studien ingick 24 städer, hälften slumpades till att förstärka sin
lagstiftning kring tobak, de andra tolv gjorde ingen förändring alls. De länder som ändrade sin
lagstiftning förbjud personer under 18 år att inneha tobak, så de som ertappades på en offentlig
plats med tobak på sig fick böter. Denna intervention fick effekt där de städerna med strängare
lagstiftning hade mindre ökning av tobaksbruk än motsvarande städer utan samma
lagstiftning. Denna trend kunde man också se hos alkohol- och narkotikabruket. För alkohol
var det fler som aldrig hade testat alkohol och färre som hade gjort det nyligen. Antalet
tillfällen som ungdomarna erbjudits att köpa illegala droger påverkades också i samma
riktning. Slutsatsen var alltså att det tobakspreventiva arbetet fick tydliga positiva effekter på
alkohol- och drogbruket hos ungdomarna i delstaten.
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Bevisen är överväldigande för att det tobakspreventiva arbetet i stor mån är likställt med ett
drogpreventivt arbete. Vi har en industri som med samma metoder som Big alcohol arbetar för
att sälja en giftig och beroendeframkallande produkt, ofta med omoralisk marknadsföring.
Dessutom har vi ett bruk som, förutom att skada samhället och människan, skadar de omkring
brukaren på ett sätt som speciellt slår mot vissa känsliga grupper i samhället.
Vi pratar inte om ett utvidgande av medlemslöftet, den enda vi begär är att nykterhetsrörelsen
inte ska stå tyst och se på när tobaksindustrin kämpar för att göra allt vårt arbete ogjort, bara
under annan flagg. Vi har ingen anledning att visa solidaritet med tobaksindustrin.

Vi yrkar Kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma ett tobakspolitiskt kapitel i det
drogpolitiska programmet till nästa kongress 2017

att

UNF ska skriva under beslutet om ett rökfritt Sverige 2025

att

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

Viktor Watz och John-Erik Sjöberg

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 17
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att tobaksbruk är en viktig hälsofråga. UNF
som organisation har valt att politiskt ha fokus på droger även om det finns andra
samhällsfrågor som vi som förbund kan tycka är viktiga. Miljö och jämställdhet är exempel på
viktiga frågor där UNF inte driver politiska frågor men har interna riktlinjer, precis som med
tobak. Förbundsstyrelsens mening är att fortsätta ha tydlig fokus på drogfrågan i vårt politiska
arbete.
En spännande aspekt som motionärerna lyfter är att tobaksbruk och drogbruk har visat sig ha
ett starkt samband och att tobaksförebyggande arbete därmed också kan vara
drogförebyggande arbete. Det är något som går att ta med sig i det politiska arbetet utifrån det
drogpolitiska programmets existerande text om förebyggande arbete.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

257

Ungdomens Nykterhetsförbunds 26:e kongress, 2015 i Lund

Riksstyrelsens förslag nr 1
Stadgeändringar (20)
I IOGT-NTO-rörelsens förbunds stadgar finns det ett antal paragrafer som rör även de andra
förbunden. Stadgarna bestämmer att dessa paragrafer måste ändras eller godkännas av
samtliga förbund för att vara giltiga.
Riksstyrelsen som finns till för samarbete mellan IOGT-NTO-rörelsens förbund har antagit
ett rörelsegemensamt förslag på förändringar i stadgarna. Det finns dels ett antal paragrafer
om jäv som IOGT-NTO vill införa i sina stadgar som UNF föreslås godkännas. Det finns också
förslag om att förenkla reglerna för nedläggning av kretsar och att ta bort bestämmelserna om
Junis-fadderföreningar. Förbundsstyrelsen tror att det är två förändringar som förenklar
stadgarna och årsmötesformalian i rörelsen.

Riksstyrelsens förslag
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta i två ärenden, väckta av IOGT-NTO.
Det första gäller skrivningar om jäv som diskuterats under kongressperioden inom IOGTNTO på olika nivåer. IOGT-NTO:s förbundsstyrelse anser det viktigt att tydliggöra vissa
jävsituationer i IOGT-NTO:s stadgar. Ändringarna är tänkta att göras enbart i IOGT-NTO:s
stadgar. Dock har de bäring på medlemmar i övriga förbund, varför riksstyrelsen anser att
frågan måste godkännas av övriga kongresser och förbundsmöte i enlighet med § 6:4
Förhållande till annat förbund. I praktiken rör det sig om formuleringen ”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”,
vilket begränsar vissa medlemmars valbarhet. I brödtexten nedan motiveras detta ytterligare
och övriga förbund ser även de konkreta att-satser som ligger till IOGT-NTO:s kongress.
Förslaget till övriga ombudsförsamlingar är således enbart att godkänna dessa ändringar.
Den andra frågan gäller nedläggning av krets. Ett uppdrag som IOGT-NTO:s förbundsstyrelse
har fått av tidigare kongress handlar om att förenkla för nedläggning av krets i enlighet med
principer för t.ex. föreningar och en del förtydliganden kring hur fördelning av kvarvarande
egendom sker. Dessa att-satser behöver samtliga kongresser och förbundsmöte anta för att de
ska bli verklighet.
Riksstyrelsen föreslår kongressen
att

258

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
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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 IOGTNTO:s Juniorförbund är fadderförening åt denna.” och punkten ”
Fadderföreningen ska utse en ansvarig juniorledare som ingår i
juniorföreningens styrelse.” i § 4:1 styrks.

att

punkten ” s) val av ansvarig juniorledare om föreningen
bedriverjuniorverksamhet” 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-NTOrörelsens förbund kan dock inte ha uppdrag som revisor, styrelseeller valberedningsledamot för förbundet, eller väljas till
kongressombud.”

att

ett nytt stycke läggs till sist i § 3:11med 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 § 4:8med
lydelsen ”Den som är anställd av föreningen kan dock inte ha
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uppdrag som revisor, styrelse eller valberedningsledamot för
föreningen. Anställd har heller inte rösträtt på föreningsårsmöte.”
att
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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.”
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Förbundsstyrelsens förslag nr 11
Ändringar i UNF:s stadgar (18)
Under mandatperioden har förbundsstyrelsen själva upptäckt ett antal stadgeparagrafer som
vi menar är i behov av att uppdateras och även medlemmar har på olika sätt uppmärksammat
saker som de tycker borde förändras. Därför genomfördes inför kongressen en process att se
över stadgarna och resultatet är ett antal förslag på förändringar.
§ 1:4 Medlemskap – Borttagande av direktanslutna medlemmar
Förbundsstyrelsen föreslår att ta bort alternativet att vara direktansluten. Att tillhöra en
förening är grundläggande för att delta i den demokratiska processen så väl som att vara
bidragsberättigad och det finns därför goda argument för att alla ska tillhöra en förening.
§ 1:7 Medlemskapets upphörande
Reglerna kring uteslutning bör uppdateras. Det handlar dels om att ge distriktsstyrelserna
möjlighet att genomföra uteslutningar för löftesbrott vilket ofta är mer lämpligt än att
föreningsstyrelsen (som kanske är mer personligt inblandade) eller förbundsstyrelsen (som
inte har samma lokala insyn) gör det. Andra ändringar handlar om att förtydliga möjligheten
att utestänga medlemmar från verksamhet när det behövs och förtydliga möjlighet till
överklaganden.
§2:2 Ordinarie kongress
Som ni kan se i rapporten om kongressutskott vill förbundsstyrelsen införa ett nytt sätt att ta
fram förslaget till valberedning och föreslår att detta stadgeregleras. Det är svårt att hitta en
ideal lösning på vilka som ska föreslå valberedningen och förslaget är att dela ansvaret mellan
förbundsstyrelse, valberedning och distriktsordföranden (som utser majoriteten av
medlemmarna). Det tror vi ger en bra balans i gruppen och förutsättning att få fram ett bra
förslag.
§ 2:4 Kongressombud
I dagsläget har distrikten rätt att skicka sammanlagt 200 ersättare. Det gör att det är väldigt
svårt och potentiellt dyrt att inkludera ersättarna i förhandlingarna. För att kunna beräkna
antalet ersättare och på ett bättre sätt inkludera dem föreslår förbundsstyrelsen att ändra så
att distrikt har rätt till en ersättare per påbörjat ombudspar, men minst två. Det gör att
ersättarantalet kommer ner till en nivå som gör att de på allvar kan inkluderas på liknande sätt
som ombud.
§ 2:15 Granskning – samt relaterade punkter
Idag finns det ett granskningsutskott med fem ledamöter. Förbundsstyrelsens upplevelse som
baseras på egna erfarenheter och diskussioner med medlemmar är att det länge har varit en
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stor omsättning av medlemmar i Granskningsutskottet och att det på vissa sätt finns
oklarheter i skillnaden mellan Granskningsutskottet och revisorerna. Förbundsstyrelsen
föreslår därför att byta beteckning från revisorer och granskningsutskott till
förvaltningsrevisorer och verksamhetsrevisorer och minskar antalet på det senare.
§ 4:9 Firmateckning
Förbundsstyrelsen föreslår utifrån diskussioner om firmateckning i föreningar att
firmateckningen skall kunna ske av en person. Det skall väljas två personer, men det är upp till
årsmötet att definiera om dessa är valda enskilda eller gemensamt. Dock kvarstår det att minst
en skall vara förtroendevald.
§4:12 Revision
Det har sedan tidigare stått olika på två punkter i föreningens stadgar rörande antalet revisorer
som skall väljas. Detta är således en konsekvensändring sedan en tidigare ändring. Det som
föreslås är att det skall vara möjligt att välja en revisor, eller två, om så är lämpligt. Denna
lydelse är exakt tagen ifrån föredragningslistan som finns i § 4:4.
Rörelsegemensam ändring i § 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
I dagens bestämmelser kring distriktsårsmöten finns en restriktion att dessa skall hållas minst
10 veckor innan kongressen eller senast den vecka som den 15 april infaller. Problemet som har
uppmärksammats är att i år så inföll den 15 april mindre än 10 veckor innan kongressen inleds.
Således föreslås endast en förändring från 10 till 9 veckor så att det alltid går att ha
distriktsårsmöte den vecka som 15 april infaller. Detta har inte hunnit samordnas med övriga
rörelsen och föreslås därför vara ett förslag till nästa kongress.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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 IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara
registrerad medlem i en enda förening.”

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
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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

under § 2:4 Kongressombud ersätta tredje punkten med
”Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande
platser fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande
registrerade medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31december året
före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till en ersättare för varje
påbörjat par av ombud, dock minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd
inbördes ordning.”

att

ersätta hela § 2:15 Granskning med
”Kongressen väljer två förvaltningsrevisorer och en ersättare.
Förvaltningsrevisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. De utser
efter samråd med de övriga förbundens revisorer en auktoriserad revisor som
bör vara gemensam för IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund.
Förvaltningsrevisorerna ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och
ekonomiska förvaltning. De ska till kongressen lämna revisionsberättelser med
förslag om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar samt förslag i
frågan om ansvarsfrihetför förbundsstyrelsen.
Kongressen väljer dessutom två verksamhetsrevisorer och en ersättare. De ska
följa förbundsstyrelsens verksamhet och granska om förbundsstyrelsen har följt
stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut. De ska till
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kongressen lämna en rapport om resultatet av sin granskning. I sin rapport har
de möjlighet att lägga förslag till beslut.
Revisorerna väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om
kongressen ajournerar sig kan den dock besluta att de nya revisorerna ska
tillträda vid en tidpunkt som infaller innan kongressen har avslutats.”
att

ändra § 2:6 u till val av två förvaltningsrevisorer och en ersättare

att

ändra § 2:6 v till val av två verksamhetsrevisorer och en ersättare

att

därmed stryka principen från Åre 2011 § 75 om granskningsutskottet

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, IOGTNTO:s och IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöten bör
hållas samtidigt och på samma plats.”
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Motion nr 18 om beslut vid lika
röstetal (19r)
I vår förening samlar vi medlemmar med lång erfarenhet av den demokratiska processen inom
rörelsen. Vi har suttit i många styrelser och deltagit vid många årsmöten, och vi som förening
har varit representerade vid varje kongress sedan 2005 års kongress i Piteå.
Vad vi har sett under våra år är att vissa stadgeändringar har genomförts med god vilja, men
den ursprungliga formuleringen har burit med sig erfarenhet som nu gått förlorad.
Vid lika röstetal avgör numera lotten, något som låter slumpen avgöra vilket beslut mötet
fattar, men det är ingen som blir nöjd med ett sådant avgörande. Historiskt sett har
mötesordföranden ofta haft rösträtt vid årsmöten och styrelsemöten, och
ordförandeuppdraget hindrar väldigt lätt vederbörande från att utöva sin makt som
röstberättigad; sålunda valde man modellen att den åsikt ordföranden för mötet företräder ger
utfallet. Vid de tillfällen som ordföranden redan valt att rösta, har vederbörande oftast god
insikt i verksamheten, och kan avgöra vilket utfall som vore mest fördelaktigt för
organisationen. Att ordföranden har utslagsröst är i sig inte någonting kontroversiellt, utan
detta förekommer redan i IOGT-NTO-rörelsens stadgar (se UNF:s stadgar, § 2:9 och § 3:9).
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

uttala att principen om lottning vid lika röstetal ersätts med principen att
ordförande har utslagsröst, och således

att

skrivningen "vid fortsatt likaläge avgör lotten" i §§ 2:17, 3:5 och 4:3 stadgarna byts
ut mot "vid fortsatt likaläge har ordföranden utslagsröst",

Nykterhet eller döden!

UNF Opposition
efter årsmötesbeslut

Förbundsstyrelsens svar
Se svar på både motion nr 18 och motion nr 19 efter motion nr 19.
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Motion nr 19 om ordförandes
utslagsröst (19s)
Ingen blir nöjd med beslut som sker genom lottning. En rimligare ordning är att den för
tillfället valde ordföranden, som borde ha föreningens/distriktets intressen i första rummet,
har utslagsröst, precis som i riksstyrelsen och distriktsrådet. Vid kongresser kan dock vem
som helst leda, och det är inte lämpligt att ordföranden då har utslagsröst (särskilt som
ordföranden inte alltid är röstberättigad).
Därför föreslår jag IOGT-NTO:s kongress att besluta
att

i §§ 3:5 och 4:3 IOGT-NTO:s stadgar ändra "Vid lika röstetal avgör lotten" till "Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst".

Jag föreslår UNF:s och IOGT-NTO:s kongresser besluta
att

ändra meningen "Vid lika röstetal avgör lotten." i 5:3 § stadgarna, till "Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst."

Herr Elis Zara, medlem i UNF Opposition

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 18 och motion nr 19
Förbundsstyrelsen uppfattar att principen om att låta lotten besluta vid lika röstetal är ett sätt
att likställa alla ledamöter i en styrelse. Vi ser att det är snedvridet att ge en person i en styrelse
mer makt än övriga ledamöter och att det skapar onödiga hierarkier. Lottens avgörande vid
lika röstetal skall dock ses som en sista utväg, vilket också tydligt regleras i nuvarande stadgar.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 20 om föreningsmötens
beslutsmässighet (19t)
UNF Oppositions representant i program- och stadgeutskottet åstadkom en stadgeändring
vid 2005 års kongress, som gällde föreningsmöten i mindre föreningar. Enligt § 4:2 stadgarna
är ett föreningsmöte beslutsmässigt "när minst fem, eller majoriteten, av föreningens
medlemmar är närvarande". Bestämmelsen är oklar, eftersom det inte framgår om
"majoriteten" syftar på majoriteten av de registrerade medlemmarna eller majoriteten av
registrerade och lokala medlemmar sammanräknade. Detta bör förtydligas. Vi tycker inte att
det är rimligt att "majoriteten" ska avse fler än majoriteten av de registrerade medlemmarna,
eftersom bestämmelsen i så fall (nästan) aldrig lär kunna tillämpas i föreningar som har lokala
medlemmar.
Vi föreslår därför kongressen besluta
att

ändra § 4:2 första punkten andra meningen i stadgarna till "Ett föreningsmöte är
beslutsmässigt när minst fem av föreningens medlemmar, eller majoriteten av
föreningens registrerade medlemmar, är närvarande."

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 20
Förbundsstyrelsen har föreslagit kongressen besluta att avskaffa lokalt medlemskap och
därmed faller den problematik som lyfts i motionen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion nr 21 om att låta föreningar välja
kongressombud (19u)
År 2001 togs ett stort steg inom UNF; då beslutade kongressen att revidera sitt demokratiska
underlag genom att byta ut kongressrepresentationen från ombud valda av distrikten, till att
låta varje förening välja ombud. Detta togs väl emot, men man valde redan sex år senare, på
kongressen 2007 i Uppsala, att revidera detta system, eftersom det redan 2005 visat sig kunna
missbrukas och inte ge den representation som eftersträvades.
Förbundet fungerar väl på gräsrotsnivå, men alla föreningar har inte en god relation till sina
distrikt. Detta var skäl till att representationen flyttades till föreningarna. I dagens system är
det en utvald "elit" som utgör beslutande församling när det kommer till val av
kongressombud, och gräsrötternas chanser till inflytande försvåras. Att nuvarande system är
stabilare än det som prövats under åren 2003 - 2007 är uppenbart, men att detta system var
bristfälligt betyder inte att all representation som utgår från föreningarna är dysfunktionell.
UNF skall vara en välmående organisation, med högre demokratiska funktioner än sällskap
som Tempel Riddare Orden, där varje medlem känner att vederbörande har möjlighet att
påverka.
Därför anser vi att varje löftesbunden medlem i UNF ska ha förslagsrätt vid kongresserna, och
att varje förening som etablerats innan föregående kongress (detta för att undvika skapande av
skenföreningar i kuppsyfte) ska ha rätt att utse ett ombud till kongressen.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
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.",

att

såsom principuttalande yttra att varje förening som etablerats innan föregående
kongress bör ha rätt att utse ett ombud till kongressen, samt

att

om andra att-satsen bifalles, uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur en sådan
ordning praktiskt och stadgemässigt kan införas, och redovisa konkreta förslag
till 2017 års kongress

Nykterhet eller döden!

UNF Opposition
efter beslut vid årsmöte
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Förbundsstyrelsens svar på motion nr 21
Att återinföra föreningsrepresentation på UNF:s kongress skulle vara kostsamt och är
svårmotiverat ur en demokratisk aspekt. Att skapa två parallella system för att utse ombud till
kongressen är en dålig lösning på eventuella problem i distriktens demokratiska processer. Vi
tror att UNF är och kan vara en demokratisk välmående organisation även utan
föreningsrepresentation på kongressen. Vi har till exempel inför den här kongressen öppnat
upp för att medlemmar, utan att vara ombud, kan påverka kongressens handlingar i ett första
skede. Detta för att fler medlemmar ska kunna framföra sina åsikter och därmed vara en del av
processen. Vi tycker att vi har gjort en hel del för att få medlemmar att känna sig delaktiga, men
är medvetna om att det fortfarande finns mycket att göra.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 22 om avhoppande
styrelsemedlemmar (19v)
Våra stadgar är det dokument som styr hur UNF fungerar. Därför är det viktigt att dessa är
uppdaterade och innehåller information som talar om hur organisationen ska fungera. En sak
som kan hända är att en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag. Då uppstår en problematik. Vad
ska hända då? Detta regleras inte av våra stadgar, och vi tycker att det borde göra det.
Under ett årsmöte eller en kongress väljer man ett antal personer som ska sitta i en styrelse.
Om en ledamot skulle lämna sitt uppdrag uppstår en problematik, styrelsen är inte så många
som medlemmarna har beslutat. Vi tycker att det är väldigt viktigt att demokrati utövas och att
medlemmars beslut går före en styrelses.
Därför föreslår vi att kongressen att besluta
att

under paragraf § 2:7 Förbundsstyrelse lägga till stycket: “Om en styrelsemedlem
lämnar sitt uppdrag ska förbundsstyrelsen kalla till en extra kongress, som ska
öppnas senast tre månader efter att ledamoten lämnat sitt uppdrag.”,

att

under paragraf § 3:7 Distriktsstyrelse lägga till stycket: “Om en styrelsemedlem
lämnar sitt uppdrag ska distriktsstyrelsen kalla till ett extra distriktsårsmöte,
som ska öppnas senast två månader efter att ledamoten lämnat sitt uppdrag.”,
samt

att

under paragraf § 4:5 Föreningsstyrelse lägga till stycket. “Om en styrelsemedlem
lämnar sitt uppdrag ska föreningsstyrelsen kalla till ett extra föreningsårsmöte,
som ska öppnas senast två månader efter att ledamoten lämnat sitt uppdrag.”.

Emil Johansson, John Ferner och Rebecca Hammarqvist, UNF Exakt

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 22
Motionärerna lyfter en intressant frågeställning, dock är det inte oproblematiskt att
automatiskt kalla till extra årsmöte om en person väljer att hoppa av styrelsen. Det innebär
merjobb, att styrelsens arbete riskerar att stå relativt stilla under en period och att ledamöter
kan välja att sitta kvar på pappret trots att de i praktiken inte deltar i styrelsearbetet.
Förbundsstyrelsen anser att det är bäst att avgöra hur situationer med avhoppande ledamöter
ska hanteras i varje enskilt fall. I stadgarna finns redan bestämmelser för hur extra årsmöte
eller kongress kan kallas som vi menar är tillräckliga.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att
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Motion nr 23 om åsidosättande av
stadgar (19w)
Små föreningar håller sig kanske inte alltid till stadgarnas regler om när kallelse till möte ska
vara utsänd. Om samtliga medlemmar är ense om att möte kan hållas ändå vore det orimligt att
mötet inte skulle ses som stadgeenligt kallat. Det är en allmän organisations- och avtalsrättslig
princip att samtliga medlemmar alltid kan åsidosätta formalia i stadgar. Stadgarna finns ju för
medlemmarnas skull och inte tvärtom.
Därför yrkar vi att kongressen uttalar,
att

om samtliga registrerade medlemmar i en UNF-förening kommer överens om
att åsidosätta det som står i stadgarna om kallelse till och tidpunkt för årsmöte,
skall årsmötet anses stadgeenligt kallat, och

att

samtliga registrerade medlemmar i en UNF-förening samfällt alltid kan
åsidosätta sådana formalieregler i stadgarna som inte tillkommit för att skydda
förbundet som sådant

UNF Opposition, Söderhamn, genom styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 23
Som motionärerna skriver finns det en allmän praxis att samtliga medlemmar kan åsidosätta
formalia i stadgar. Det är också alltid möjligt för ett årsmöte att göra avsteg från stadgarna och
sedan försöka motivera dessa. Ibland är den typen av avsteg nödvändiga för att saker ska
fungera i praktiken och accepteras därför idag, men det finns ingen anledning att ytterligare
försvaga stadgarna. Nuvarande praxis med möjlighet för andra medlemmar att åberopa
stadgarna vid skilda åsikter ser vi som fullt tillräcklig.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 24 om att flytta årsmöten till
hösten (19x)
UNF är en ideell organisation för ungdomar i ålder 13-25. Detta innebär att vi har medlemmar i
åldrarna där mycket förändringar sker, så som flytt, nya klasser, nytt jobb, förändrad mängd
med skolarbete eller förändrade förutsättningar på jobbet.
I och med att olika årskurser i skolan innebär olika mycket krav, kan det innebära att du tagit
på dig ett förtroendeuppdrag när du inte haft mycket i skolan, för att nästa termin knappt ha
tid över för UNF. Att då vara engagerad i en styrelse kan lätt innebära att medlemmarna tar på
sig för mycket att göra och därför har ökad risk för att bli utbrända eller att inte klara av skolan.
UNF blir därför för många lätt en börda. Så vill vi verkligen inte ha det.
För att UNF ska fortsätta gå framåt och alla medlemmar ska ha möjligheten att kunna
engagera sig utan att bränna ut sig, anser vi därför att det är hög tid för en förändring.
Vi borde flytta UNFs föreningsårsmöte och distriktsårsmöte till hösten, för att följa skolans
läsår. På så sätt har medlemmarna enklare att kunna prioritera huruvida de hinner med
förtroendeuppdrag eller inte. Under höstterminen, exempelvis i augusti eller september, tror
vi dessutom att det är lättare att få deltagare att vilja åka på årsmöten. Detta för att
skolan/universitet nyss kickat igång och nationella prov, stora läxhögar och tentaperioder inte
krockar med årsmöten i samma utsträckning som det gör under vårterminen. Det är dessutom
många som flyttar bort från sitt distrikt då universitetstiden ska börja. Att ha årsmöten på
hösten tror vi därför skulle undvika att många medlemmars halva mandatperioder i styrelser
sker på distans från distriktet.
Därför anser vi att kongressen ska besluta:
att

flytta föreningsårsmöten till augusti/september istället för januari/februari.

att

flytta distriktsårsmöten till oktober/november istället för mars/april.

att

budgeten ska gälla kalenderår.

UNF Västerbotten
enligt beslut på distriktsårsmöte den 18 april 2015

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 24
Motionen lyfter väldigt många bra synpunkter och tankegångar kring när årsmötena ska ligga.
Förbundsstyrelsen ser att det finns fördelar med att lägga förenings- och distriktsårsmöten
under hösten, men också en hel del problem. Inte minst då många årsmöten idag samordnas
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med IOGT-NTO och övriga förbund i rörelsen. En förändring hade gjort en sådan samordning
omöjlig.
Ett alternativ är att utreda möjligheten att samtliga förbund flyttar sina årsmötestider,
inklusive kongress, till hösten. Detta hade dock inneburit ett väldigt omfattande
omställningsarbete med väldigt liten utdelning för exempelvis IOGT-NTO. Vi ser en risk i att
en sådan process hade tagit mer energi och kraft och orsakat mer intern förbittring än vad det
hade gett värde för UNF och rörelsen som helhet.
Gällande motionens tredje att-sats så gäller budgeten redan nu kalenderår.
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionens första och andra att-sats, samt

att

anse motionens tredje att-sats besvarad
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Motion nr 25 om avskaffande av lokalt
medlemskap (19y)
Sedan centraliseringen av medlemsregistret finns en artefakt i våra stadgar.
När vi beslöt att samordna medlemsregistret försvann en funktion i medlemskapet,
möjligheten att vara med i flera UNF-föreningar. Denna möjlighet används i dagsläget enbart
av en handfull föreningar och medlemmar, för att bevara rösträtt hos medlemmar som av
tekniska skäl byter förening, för att samla ideologiskt samröre, eller för att erbjuda icketraditionell verksamhet, så som Stockholms God(t)emplares IdrottsFörening.
Då intresset har sjunkit för lokalt medlemskap och det finns andra lösningar är det svårt att
motivera den konservativa hållning som ger medlemmar rösträtt i fler föreningar om de är
insatta nog i stadgeteknik.
Skulle man vilja behålla dagens modell är det väldigt otydligt i stadgarna hur lokalt
medlemskap regleras. Dagens stadgar är inte skrivna för en lokal medlemsantagning, och även
om möjligheten till lokala stadgar finns är detta ingenting som används i en större
utsträckning.
Därmed föreslår jag kongressen besluta i första hand
att

uppdra åt riksstyrelsen att utreda hur lokalt medlemskap bäst avvecklas.

I andra hand
att

uppdra åt riksstyrelsen att utreda hur lokalt medlemskap bäst tydliggörs i
stadgarna.

Samt oavsett
att

utredningen presenteras med förslag till kongressen 2017

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonstjärnan

Förbundsstyrelsens svar
Se svar på både motion nr 25 och motion nr 26 efter motion nr 26.
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Motion nr 26 om lokalt medlemskap (19z)
UNF har den besynnerliga konstruktionen "lokalt medlemskap". I stadgarna regleras detta
bara genom två bestämmelser - "Varje medlem kan ha lokalt medlemskap i flera föreningar i
IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara registrerad medlem i en enda förening" (§ 1:4) och "vid
beslut om beviljande av lokalt medlemskap har dock bara föreningens registrerade
medlemmar förslags- och rösträtt" (§ 4:3). Det framgår alltså inte hur någon får lokalt
medlemskap eller vad detta egentligen innebär, men det får antas att det ger t.ex. rösträtt vid
årsmöte. Det finns inte någon bestämmelse som berör upphörande av lokalt medlemskap, och
bestämmelsen om uteslutning handlar om uteslutning ur själva förbundet och inte ur en viss
förening (se § 1:7).
Indirekt framgår av § 4:3 att det är varje enskild förening som själv kan besluta att bevilja någon
lokalt medlemskap. Vi anser därför att det också måste vara föreningen som själv bestämmer
om att avsluta ett lokalt medlemskap. Föreningen är nämligen en självständig juridisk person
och föreningsårsmötet är suveränt. Vi syftar alltså bara på att en person utesluts som lokal
medlem, inte på uteslutning av en medlem ur UNF som förbund. Vi antar att det är mycket få
föreningar som använder sig av möjligheten till lokalt medlemskap, och anser att det måste stå
dessa få föreningar fritt att själva organisera medlemskapen så att de matchar föreningarnas
verksamhet.
Vi yrkar att kongressen beslutar
att

såsom ett principuttalande yttra att föreningarna själva bestämmer hur lokalt
medlemskap uppstår och upphör

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 25 och motion nr 26
Förbundsstyrelsen har under denna mandatperiod strävat efter att göra förenklingar i de delar
av vår kommunikation, verksamhet och information som rör föreningar. Det som går förlorat i
ett bortplockande av lokalt medlemskap är den demokratiska rättigheten på
föreningsårsmötet, dock kontrolleras rätten att delta i verksamheten av andra paragrafer. Vi
ser därmed att motion angående lokalt medlemskap faller.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå båda motionerna, samt
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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. Vid val av ombud till kretsårsmöte, distriktsårsmöte
och regionmöte har bara föreningens medlemmar förslags- och
rösträtt.”
samt

att
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Valberedningens förslag angående poster i
styrelsen (21)
Kongressen 2013 beslutade
att

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

Vi har tagit initiativ till en diskussion om detta i UNF diskussion på Facebook och vi har pratat
med nuvarande och tidigare ordförandepar för att få input i frågan. Detta har visat på både
nackdelar, men främst fördelat med det dubbla ordförandeskapet som UNF har haft sedan
kongressen 2011. I dessa samtal har det också framkommit en önskan om att rollfördelningen
ska kunna förändras beroende på hur förutsättningarna ser ut inför varje kongress.
Ungdomsorganisationer förändras snabbt. Varje kongressperiod har sina förutsättningar och
vi vill inte att det ska vara låst i stadgarna huruvida UNF ska en vice ordförande eller inte. Inför
den här kongressen föreslår vi till exempel en ordförandetrio och vi föreslår en bildningsledare
istället för en utbildningsledare. Kanske kommer kongresser i framtiden vilja välja en styrelse
där ansvaret för bildningsfrågor ligger på en ledamot eller på någon av de andra klädda
posterna. Den dörren måste vara öppen. Vi ser dock att organisationen behöver ha minst en
ordförande, sekreterare och kassör. Vi vill därför ändra stadgarna så att kraven på vilka poster
som ska väljas, blir samma som för föreningar och distrikt.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

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

att

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

att

ta bort “utbildningsledare” från stadgarna § 2:7
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Motion nr 27 om suppleantsval (19å)
I UNF finns olika åsikter om huruvida suppleanter kan väljas till organ inom rörelsen.
Det är av vikt att det klargörs vad som gäller i frågan.
Därmed föreslås kongressen besluta, om förbundsstyrelsen redogör en Tolkning i
motionssvaret,
att

fastställa förbundsstyrelsens uttolkning i frågan som princip.

I annat fall föreslås kongressen besluta
att

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

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonstjärnan

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 27
Vissa organisationer har med möjligheten att välja suppleanter i sina stadgar. UNF har tagit
bort denna möjlighet eftersom vi menar att det viktiga inte är att det finns ett exakt antal
röstberättigade på plats varje möte utan att varje medlem i distriktsstyrelsen känner sig som
en fullvärdig medlem.
Ibland görs avsteg från stadgarna vid val av styrelse där det väljs att inte tillsätta vissa poster
eller hitta på nya. Det är i sig inget fel och får ses som en del av medlemmarnas
bestämmanderätt. Det kan finnas vissa specifika situationer där ett val av suppleant ses som
lämpligt men som generell princip menar vi att UNF borde fortsätta att enbart välja fullvärdiga
ledamöter och inte suppleanter. Stadgarna fastslår att tolkning av stadgarna görs av
förbundsstyrelsen och vi menar att det är en rimlig ordning även i detta fall och att en tolkning
inte behöver fastslås av kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att
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Motion nr 28 om firmatecknare (19ä)
En ideell förening bör vara autonom att bestämma vilka som ska företräda föreningen utåt. En
förening av omyndiga måste t.ex. kunna förordna en myndig medlem att teckna föreningens
firma i förhållande till banker etc. (vilket vissa banker anser nödvändigt).
Därför yrkar vi att kongressen resolverar
att

andra meningen i § 4:9 stadgarna borttages

Nykterhet in i döden!

UNF Opposition, Söderhamn, genom beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 28
Vid tidigare kongresser har motioner på ämnet lämnats in, även om lösningsförslagen har
varierat. Förbundsstyrelsen anser det vara viktigt att föreningens förtroendevalda är de som i
första hand representerar föreningen. Lydelsen som den står idag möjliggör för föreningen att
lösa problematiken med att vissa banker kräver myndiga personer som firmatecknare.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen
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Motion nr 29 om revisorer (19ö)
Som förbundsstyrelsen konstaterat är § 4:4 och § 4:12 i stadgarna inte i samklang, sedan UNF
Opposition fick igenom en ändring i § 4:4. Eftersom det är angeläget att små föreningar inte
betungas med kravet att välja tre personer till uppdrag som i de allra flesta UNF-föreningar
inte behövs enligt lag, bör § 4:12 justeras så att den matchar den mer förnuftiga bestämmelsen i
§ 4:4. Onödiga upprepningar i stadgarna bör undvikas, så att man slipper missöden av detta
slag.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
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."

Nykterhet intill döden!

UNF Opposition, genom beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 29
Förbundsstyrelsen noterade denna miss i och med att den tidigare ändringen gjordes och har
själva lagt fram ett förslag på förändring i stadgarna som tydliggör detta. Vår ändring innebär
att exakt samma lydelse går att läsa under § 4:12 som § 4:4.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 30 om valberedningar (19aa)
En valberedning är ett viktigt organ i ett demokratiskt förbund. Den har mycket makt över
vilka som ska sitta i nästkommande styrelse. Vi tycker att valberedningen lätt kan få för
mycket makt, och att medlemmarna inte vågar ge egna förslag när valberedningen har sagt sitt.
I en demokrati är det ändå medlemmarna som ska ha sin rätt att säga sitt, och vi tycker att den
möjligheten lätt kan tas ifrån dom. Vi känner tendenser till att valberedningens förslag ofta
framställs som den nya styrelsen och det är absolut inte hur det borde vara för att utöva
demokrati på en bra nivå.
Därför föreslår vi kongressen att 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.

Emil Johansson och John Ferner, UNF Exakt

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 30
Våra stadgar reglerar inte i detalj det motionärerna avser önska reglera och förbundsstyrelsen
anser att det är onödigt att reglera detta i stadgarna.
Förenings- och distriktsstyrelser kan i större utsträckning själva ta ansvar för att säkerställa
fungerande valberedningar. Intresserade medlemmar kan också ställa sig till förfogande för
att både agera valberedning och för att säkerställa att den demokratiska processen kring
valberedande fungerar på bästa sätt. Valberedningar bör också ha som mål att innan ett
årsmöte presentera ett förslag på styrelse men detta är inte alltid möjligt.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.
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Motion nr 31 om valberedningars samråd
med IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund
(19bb)
UNF Opposition yrkar motionsvis
att

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

En ideell förening skall vara självständig, särskilt när det gäller vilka personer som väljs att
företräda den. Även om IOGT-NTO-rörelsen är en enda rörelse, är UNF ett självständigt
förbund.

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 31
Som motionären vet samarbetar UNF med IOGT-NTO, Junis och NSF i flera olika frågor,
några stadgereglerade och några mer frivilliga. Vissa delar av vårt arbete är gemensamt för att
det måste och vissa delar för att det kan ge goda effekter. Delarna om valberedningar och
utskott är en sådan del som uppmuntrar till trevlig samverkan och goda samordningseffekter.
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 32 om möjlighet att tillsätta två
ordförande (19cc)
En styrelseledamot i UNF Opposition motionerade till 2007 års kongress om språkrör i IOGTNTO-rörelsen, och ville att ordförandeposten i förbunden skulle bytas ut mot två
likaberättigade språkrörsposter per förbund, och i andra hand att riksstyrelsen skulle utreda
språkrörssystemets för- och nackdelar och redovisa dem. Trots att Riksstyrelsen, programoch stadgeutskottet och de övriga IOGT-NTO-förbunden motsatte sig motionen, beslutade
UNF-kongressen om utredning. Vid 2011 års kongress meddelade förbundsstyrelsen att en
kortare utredning gjorts av riksstyrelsen, som lämnat kommentarer till valberedningen (§ 374
kongressprotokollet). Valberedningen föreslog att två ordförande skulle väljas, och sedan 2011
års kongress har UNF haft två ordförande.
Möjligheten att välja två personer till ordförande framgår inte av UNF:s stadgar.
Uppräkningen "val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsledare och
ytterligare minst två ledamöter i förbundsstyrelsen" i § 2:6 r talar för att bara en ordförande ska
väljas, även om ordet ordförande inte ändras i plural. Om det är UNF-medlemmarnas mening
att förbundet ska kunna ha två ordförande, bör detta framgå tydligt i förbundet styrande
dokument. Fler än två ordförande bör vi knappast välja.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

i § 2:6 r stadgarna ändra "val av ordförande" till "val av en eller två ordförande",
och

att

i § 2:6 r stadgarna ändra "vice ordförande" till "vice ordförande (vid behov)"

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 32
Förbundsstyrelsen uppmärksammar att det på föregående kongress diskuterades om dubbelt
ordförandeskap och det beslutades att ge UNF:s förbundsvalberedning i uppdrag att se över
vilka poster det bör finnas i UNF:s förbundsstyrelse och vad dessa innebär.
Förbundsstyrelsen har i skrivande stund inte haft möjlighet att ta del av resultatet av detta
uppdrag eller eventuella förslag till följd av det men tycker att det om möjligt borde vägas in
vid beslut om frågan.
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Vi lägger således inget förslag utan anser motionen besvarad i och med att valberedningen
kommer att redovisa sitt förslag. Vi vill även tillägga att det var förbundsstyrelsen som yrkade
på att ge valberedningen i uppdrag att göra detta. Tålamod är en dygd...
Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 33 om återinförande av
ritualarbete (19dd)
År 1879 grundlades IOGT i Sverige som ett ordenssällskap, med idén om folknykterhet som
utmärkande egenskap. I denna organisationsform finns något som gör sammanhållning och
medlemsvård så mycket starkare, nämligen de strikta former som särskilt intagningsmöten
bedrivits under. Under 91 år var vi Sveriges största nykterhetsordenssällskap, dels i IOGT, dels
i de utbrutna organisationerna NGTO, TO och NTO.
Formen med ett rituellt upptagande av medlemmar efter att nykterhetslöftet svurits ger en
starkare känsla av tillhörighet än ett klick på en hemsida. UNF Opposition har alltid varit måna
om att UNF:s medlemmar tar sitt medlemskap, och framförallt sitt nykterhetslöfte, på största
möjliga allvar, och därtill betraktar nykterhetsrörelsen som en sann gemenskap.
Därför föreslår vi att kongressen beslutar
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.

Nykterhet eller döden!

UNF Opposition
enligt beslut vid årsmöte

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 33
Ritualerna som tidigare har genomförts bland annat för att hälsa nya medlemmar välkomna
har varit och är en viktig del av vår historia men förbundsstyrelsen ser också detta som just en
del av vår historia. Ritualerna är spännande och går att ta del av i vissa IOGT-NTO föreningar
och förbundsstyrelsen anser att de som tycker detta är spännande ska få detta tillgodosett.
Förbundsstyrelsen vill därför bidra till att stilla alla dessa förväntningar och förhoppningar
genom att under kongressen genomföra ett ritualmöte. I övrigt tycker vi att motionen ska
avslås.
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Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

under kongressen genomföra ett komplett ritualmöte, samt

att

avslå motionen i sin helhet

Andreas Jansson reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut att lägga fram detta
motionssvar.
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Motion nr 34 om glass till ombud (19ee)
Somliga kanske tycker att UNF Opposition genom sina motioner till denna kongress har velat
framhäva sin egen betydelse. Vår uppfattning är dock att liksom ett bärkraftigt förbund
behöver medlemsvärvare och trevlig verksamhet, behöver det också metaintresserade
stadgenördar. Sedan sent 2003 har Oppositionen sett till att stadgar och principer har ändrats
och antagits, och att viktiga ideologiska frågor har diskuterats. Vi har inte alltid fått vår vilja
igenom, men det uppmuntrar oss bara, ty vi är ju "ständigt i opposition" och inte sena att
reservera oss mot maktfullkomlighet och orätt. Oppositionen i denna form lär emellertid inte
finnas för evigt - tvärtom - och vi vill därför under detta vårt sjätte kongressår uppmana varje
medlem att utmana och omdana, skapa och tillrättalägga. Låt Oppositionen framledes verka
inom alla medlemmar!
För att sporra i vart fall kongressombuden att se till att allt blir formellt rätt och riktigt
framöver, vill nu vi ta upp ett beslut från 2011 års kongress. Bl.a. ordföranden i UNF
Opposition yrkade i en motion "att varje ombud vid UNF:s kongress får 1 (en) Piggelin-glass
eller en därmed jämförbar isglass, att intas i plenisalen". Innan kongressen gick till beslut fick
ombuden varsin glass, och förbundsstyrelsen ansåg att motionen var besvarad. Eric
Tegnander (numera vår högt ärade ordförande) hade enligt kongressprotokollet "noterat att
vissa krafter ville fiffla bort den här potentiella glassen genom att anse motionen handla om
den glass som redan delats ut". Kongressen beslutade inte att anse motionen besvarad, utan
att bifalla motionen (§ 226 kongressprotokollet). 2011 års kongressbeslut har inte verkställts, i
och med att kongressombuden inte har fått någon glass med anledning av beslutet, efter att
det fattades.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
att

under 2015 års kongress verkställa beslutet under § 226 i 2011 års
kongressprotokoll

(Till ombuden: Ni får alltså glass.)
Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 34
Frågan om glass till ombuden uppkom 2011 efter förslag från ett av ombuden, dåvarande
förbundsstyrelsen gav ombuden glass innan genomförd votering i frågan varvid bifall till
frågan om glass till ombuden blev verkningslöst. Kongressen bör åtgärda detta och ge
ombuden glass i och med beslut i denna fråga.
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Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 35 om glass till ombud och
ersättare (19ff)
Med anledning av motionen om verkställande av beslutet under § 226 i kongressprotokollet
från kongressen 2011, vill jag framföra att jag anser att det råder en brist i att enbart ombuden
får glass. Samtliga som intresserar sig för kongressens förhandlingar som getts mandat att
representera sitt distrikt bör rimligen premieras.
Därmed yrkar jag att kongressen beslutar
att

beslutet under § 226 i protokollet från 2011 års kongress vid verkställande ska
tolkas så, att samtliga vid kongressen närvarande ersättare skall betraktas som
ombud

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonstjärnan

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 35
Grundförslaget som uppkom på kongressen 2011 berörde ej ersättarna eller övriga deltagare på
förhandlingarna. I enlighet med tidigare förslag till beslut på ”motion om glass till ombud” så
föreslås ombuden ges glass. Detta får anses räcka därför yrkar förbundsstyrelsen avslag på
motionen.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

ej ge ersättare eller övriga närvarande glass.
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Motion nr 36 om att bifalla motioner till
kongresser som redan varit (19gg)
Jag anser att anledningen till att motionerna 17 och 19 till kongressen 2011 och motion 26 till
2013 års kongress avslogs, är bristande interndemokrati.
På av motionärerna anförda skäl föreslår jag kongressen besluta
att

bifalla motion nummer 17, framlagd vid 2011 års kongress

att

bifalla motion nummer 19, framlagd vid 2011 års kongress

att

bifalla motion nummer 26, framlagd vid 2013 års kongress, och även

att

undanröja beslutet under § 257 i kongressprotokollet från 2013 års kongress

Högaktningsfullt,
Herr Elis Zara, medlem i UNF Opposition (utan föreningens stöd)

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 36
Som framgår i motionen lyfter den frågor som redan har behandlats av tidigare kongresser.
Motionären menar att dessa motioner avslogs p.g.a. bristande interndemokrati.
Förbundsstyrelsens uppfattning är att dessa frågor behandlades i samma goda demokratiska
ordning som övriga frågor vid de aktuella kongresserna och diskuterades grundligt innan de
avslogs. Vi ser därmed ingen anledning att förändra dessa beslut.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

För kännedom är det följande beslut som avses:
att

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

att

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

att

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

konsekvensjustera numreringen av ärenden listade i § 2:6 i stadgarna i första
hand att kongressen beslutar

att

i stadgarnas § 6:2 ändrar ”förbundsstyrelsens” till ”granskningsutskottets” i
andra hand att kongressen beslutar

att

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

i tredje hand att kongressen beslutar
att

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

att

tillåta livstidsmedlemskap
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Motion nr 37 om namnbyte till Ung Nykter
Front (19hh)
Motionen "Fronten reser sig" (nr. 12 vid 2011 års kongress) om namnändring till "Ung
Nykteristisk Front" avslogs av kongressen. Det har berättats att många faktiskt tyckte att
namnbyte var en god idé. Jag vill därför lyfta förslaget, men med den ändringen att
"nykteristisk", som inte är ett ord, ändras till "nykter". Huruvida beteckningen ändras i
stadgarna eller inte, har jag inga synpunkter på.
Jag föreslår därför kongressen förklara
att

Ungdomens Nykterhetsförbund hädanefter skall kallas Ung Nykter Front

Högaktningsfullt,
Herr Elis Zara, medlem i UNF Opposition (utan föreningens stöd)

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 37
Att säga att nykteristiskt inte är ett ord är inte bara felaktigt utan dessutom antiintellektuellt.
Ordet finns och har dessutom förekommit i kongressprotokollet från kongressen i Åre 2011.
Hur som haver, namnbyte är dyrt, krångligt och jobbigt att förankra både i och utanför
organisationen. Dessutom tycker förbundsstyrelsen att Ung Nykter Front är ett sämre namn
än Ungdomens Nykterhetsförbund.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Motion nr 38 om kallelser på
rövarspråket (19ii)
Jag tycker överlag att UNF ibland kan vara dåliga på att inkludera allt ifrån nyvärvade
medlemmar till folkgrupper som är minoriteter i samhället. Enligt UNFs stadgar måste man
skicka ut en kallelse till ett föreningsårsmöte fyra veckor i förväg, distriktsårsmöte två
månader och kongress fyra månader. En kallelse är en inbjudan att vara med och påverka sin
förening, distrikt eller förbund. En folkgrupp som jag tycker är speciellt exkluderad är sjömän.
Sjömän behöver liksom vi nyktra mötesplatser.
Jag yrkar därför att kongressen ska besluta
att

alla kallelser till årsmöten och kongresser ska finnas tillgängliga på rövarspråket

John Ferner

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 38
Alla föreningar och distrikt är fria att formulera sina kallelser på de språk de själva önskar för
att föreningens eller distriktets medlemmar ska kunna tillgodogöra sig informationen på bästa
sätt. UNF:s stadgar reglerar inte på vilket språk en kallelse ska skrivas och så bör det förbli.
Ett exempel på språkfriheten syns här nere.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att

avslå motionen.

Alollola foförorenoninongogaror ocochoh dodisostotrorikoktot äror fofroria atottot
foforormomulolerora sosinona kokalollolelolsoseror popå dode sospoproråkok dode
sosjojälolvova önonsoskokaror foföror atottot foförorenoninongogenonsos elolloleror
dodisostotrorikoktotetotsos momedodlolemommomaror soskoka kokunonnona
totilollolgogododogogörora sosigog inonfoforormomatotiononenon popå bobäsostota
sosätottot. UNoNFoF:sos sostotadodgogaror roregogloleroraror inontote popå
vovilolkoketot sospoproråkok enon kokalollolelolsose soskoka soskokrorivovasos

FoFörorbobunondodsossostotyoyrorelolsosenon foföroresoslolåror dodärormomedod
kokonongogroresossosenon bobesoslolutota
atottot

avovsoslolå momototiononenon.
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Motion nr 39 om klätterväggen (19jj)
Det var en chock för mig att nås av beskedet att UNF:s klättervägg hade gått ur tiden.
Förklaringen vi fick var att en storm hade orsakat den så stor skada att den inte kunde
användas längre. Efter min första titt på bildbeviset fann jag inget att ifrågasätta, men när jag
tänkte tillbaka till hur förra kongressen argumenterade och beslutade angående den så kallade
spaceballen blev jag alltmer tveksam.
Det kanske bara är ännu ett fall av handhavandefel? Jag kanske bara är för korkad för att se hur
den fortfarande skulle kunna användas på ett ofarligt vis?
Ska det inte vara upp till varje distrikt, förening eller medlem att avgöra i vilken utsträckning vi
vill använda klätterväggen? Skadar någon sig på klätterväggen så påverkar det väl inte resten av
UNF?
I konsekvensens namn skulle jag vilja föreslå att klätterväggen återtas i bruk i befintligt skick.
Jag yrkar:
att

klätterväggen skall återtas i bruk innan årsskiftet 2015/2016

Daniel Laurin
UNF Revolutionär Godtemplarungdom

Förbundsstyrelsens svar på motion nr 39
Förbundsstyrelsen har förståelse för motionärens ömma känslor för klätterväggen, likaså
minns vi motionärens känslor för UNF:s spaceball som lyftes vid kongressen 2013. Detta till
trots har vi svårt att på ett rimligt sätt tillgodose motionärens förslag, också då vi anser att
klätterväggen inte är i ett skick att den på ett säkert sätt går att bruka oavsett handhavande.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen besluta
att
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Förslag till förbundsstyrelse (22, 23a-f)
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av 11 personer. I förslaget är det tre personer
från förra styrelsen som sitter kvar och åtta nya personer som väljs in. Kandidaterna
presenteras i detta dokument.
Som valberedning har vi att ta hänsyn till en lång rad parametrar för att få den bästa
blandningen av ledamöter. Förslaget består av sex killar och fem tjejer. Det finns en viss
övervikt med personer som idag bor i Stockholm-Uppsala området eller i andra
storstadsregioner. Det balanserad av en god mix i fråga om vilken typ av UNF-distrikt som
kandidaterna är eller har varit verksamma inom. Vi har kompetenser inom samtliga UNF:s
verksamhetsområden och flera kandidater som vill jobba med att hålla kontakt mellan
förbundet och UNF-landet. Vi är glada över att ha tagit fram ett förslag där alla kandidater är
medlemmar i UNF när de väljs in. Under mandatperioden kommer några ta steget och bli
Iggisar, men de flesta av kandidaterna kommer kunna sitta i förbundsstyrelsen ytterligare en
period ifall de vill.
Vi har i år valt att föreslå en ordinarie ordförande samt två vice ordförande, i en
ordförandetrio. Vår tanke är att ordföranden ska ha ett drogpolitiskt och mer externt ansvar,
medan de två vice ordförandena har ett mer organisatoriskt fokus, till exempel distriktsstöd
och medlemsökning. Vi räknar med att de kommer kunna komplettera varandra väl. Den här
fördelningen känns naturlig för alla inblandade, både sett till var de kommer ifrån och var de
vill lägga sitt engagemang under den kommande perioden.

Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 11,

att

välja Eric Tegnander till ordförande,

att

välja Isabelle Benfalk till 1:a vice ordförande,

att

välja Max Johansson till 2:a vice ordförande,

att

välja Olle Gynther-Zillén till sekreterare,

att

välja Malin Andersson till kassör,

att

välja Lucas Nilsson till bildningsledare, samt

att

välja Anneli Bylund, Arvid Leimar, Hanna Hammarström, Maria Emilsson och
Tove Achrenius till ledamöter.
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Valberedningens förslag
Sammanfattning
Roll

Namn

Ålder

Medlemskap

Ordförande

Eric Tegnander

22 år

UNF Skåne

1:a vice ordförande

Isabelle Benfalk

19 år

UNF Uppsala

2:a vice ordförande

Max Johansson

20 år

UNF Skaraborg

Sekreterare

Olle Gynther-Zillén

23 år

UNF Stockholm

Kassör

Malin Andersson

23 år

UNF Stockholm

Bildningsledare

Lucas Nilsson

24 år

UNF Skåne

Ledamot

Anneli Bylund

24 år

UNF Värmland

Ledamot

Arvid Leimar

23 år

UNF Uppsala

Ledamot

Hanna Hammarström

22 år

UNF Gävleborg

Ledamot

Maria Emilsson

21 år

UNF Dalarna

Ledamot

Tove Achrénius

20 år

UNF Älvsborg
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Ordförande
Eric Tegnander
Ålder?
22 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag inledde mitt engagemang 2008 i föreningen Futurus
Lundensis där jag bland annat var med och arrangerade
lokala musikcaféer. Strax efter det blev jag distriktsaktiv i
UNF Skåne och gjorde då framförallt drogpolitiska
insatser, med mycket fokus på ölköpskontroller och
pressmeddelanden.
Efter att ha varit kongressombud för första gången år 2009 fick jag upp ögonen för det
internationella arbetet och var bland annat Active-ombud för första gången år 2010. 2011
valdes jag in i förbundsstyrelsen som ledamot och satt under den mandatperioden i det globala
utskottet. Sedan 2013 har jag varit förbundsordförande med särskilt ansvar för
medlemsökning och attitydpåverkan.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Tränar. Jag har spelat handboll till och från sen jag var fem år gammal, men försöker nu vidga
mina vyer. Och så läser jag böcker.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Förutom en tältning i centrala Ängelholm med min pappa och ett stort antal övernattningar på
korridorssoffor, har jag också delat en 120-säng med en lindrigt nykter vän. På en båt. I
Krakow. Tragikkomiskt, på många sätt.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag vill självklart fortsätta driva de förändringar jag drivit under de senaste två åren, alltså
utvecklingen av vårt attitydpåverkansarbete, och hitta en hållbar struktur för vårt
medlemsökningsarbete. Utöver detta vill jag också förbättra kopplingen mellan förbund,
distrikt och föreningar samt göra UNF mer visionära i den drogpolitiska debatten. Andra saker
jag kommer prioritera är bland annat en hållbarhetskultur hos våra förtroendevalda och att
UNF ska synas mer.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Det bästa med mig är min bredd. Jag har varit engagerad inom flera olika verksamhetsområden
vid olika tillfällen i mitt engagemang, vilket gör att jag har lätt att se hur organisationens olika
delar kan samverka i en framgångsrik helhet. Mina skiftande engagemang har också gjort att
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jag är bra på att snabbt sätta mig in nya situationer och sammanhang. Mina fyra år i
förbundsstyrelsen har dessutom gett mig en välutvecklad beslutskompass och såklart en god
förståelse för hur det är att sitta i en förbundsstyrelse.
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Första vice ordförande
Isabelle Benfalk
Ålder?
19 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Suttit i distriktsstyrelsen för Uppsala i 3 år där jag satt mitt sista år som DO. Nu sitter jag i det
drogpolitiska utskottet.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
På "fritiden" pluggar jag till jurist, tittar på massor av filmer och umgås med mina vänner
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Jag har sovit i ett garage i den lilla staden Gansbaai i Sydafrika.
Vad vill du förändra inom UNF?
Det finns många saker jag vill förändra inom UNF, bland annat vill jag att all vår verksamhet
ska kunna kopplas till vår vision, så vi inte jobbar med fel saker.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Det bästa med mig som FS-ledamot är min förmåga att tänka strategiskt. Jag tror även att mitt
sinne för humor kommer bidra till en härlig stämning i FS.
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Andra vice ordförande
Max Johansson
Ålder?
20 år.
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag har under de senaste två åren suttit i
förebyggsutskottet. Suttit i distriktsstyrelse under tre år,
två år i Skaraborg och ett år i Jönköping. Både som kassör
och distriktsordförande. Suttit i föreningsstyrelse och varit med och arrangerat LAN. Varit
huvudansvarig för höjdaren förebygg. Hållit i Föreningsstyrelse samlingar och UNF:aren
kurser med 60+ deltagare. Varit projektarvoderad två gånger för ledning av
värvningskampanjer både i Jönköping och i Skaraborgs distrikt.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
På min fritid brukar jag spela datorspel, läsa böcker och laga en himla massa mat!
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Inga kommentarer.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag vill att stödet till distrikten utökas genom att öka närvaron av faddrar i distrikten. Att vi
gemensamt tar ansvar för att bygga upp och stärka alla distrikt. Sedan vill jag gärna se en
förändring i vår bildning, att det blir mer fokus på att folkbilda varandra. Alltså att det blir mer
fokus på att diskutera och komma fram till svar tillsammans än att vi rakt av föreläser för
varandra om ämnen. Sist men inte minst vill jag att vi ska lyckas få alla att tänka IGLOR när en
planerar verksamhet inom UNF. IGLOR är en kvalitetskod för att förbättra och förtydliga
varför vi gör verksamhet.
Det bästa med dig som FS-ledamot?
Jag är rak på sak. Duktig på att få saker att hända och inspirera andra till att pusha sig själva och
göra stordåd!
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Sekreterare
Olle Gynther-Zillén
Ålder?
23 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Varit sekreterare för UNF Stockholm, suttit i
valberedningen för UNF Stockholm, engagerat mig i
Pride för UNF och varit sociala medier-ansvarig för UNF
under Almedalsveckan.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Engagerar mig i kåren, där jag just nu är kårstyrelseledamot, äter choklad, fiskar och spelar
datorspel med vänner.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Uppe i "lusten".
Vad vill du förändra inom UNF?
Mångfalden, inkluderingsarbetet, jämlikhetsarbetet. Jag vill även arbeta för ett mer långsiktigt
och strategiskt tänkande.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Jag har erfarenhet av att arbeta med arbetsplan och budget liknande UNF:s förbundsnivåer.
Dessutom är jag omtänksam, kreativ, diplomatisk, entusiastisk, uppmärksam, har ett bisarrt
minne och har jobbat som bloggare.
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Kassör
Malin Andersson
Ålder?
23 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Förutom förenings- och föreningsstyrelseengagemang
har jag varit:
•
•
•
•

Deltagare, Höjdaren Socialt, 2012
Distriktskassör, UNF Stockholm, 2012/132013/14
Kursansvarig, ideologisk storhelg,
Specialisten Socialt, 2013
Distriktsordförande, UNF Stockholm, 2014/15

Under denna förbundsstyrelses mandatperiod har jag suttit i UNF:s sociala utskott, där jag
bland annat hållit i Höjdaren Socialt 2014 och varit med och reviderat kompisboken. I UNF
Stockholm har jag framför allt varit en stor del i utformandet av en långsiktig riktning och haft
fokus för distriktet. Utöver detta har jag arbetat med att arrangera kurser, vara
föreningsfadder, värva nya medlemmar och allt annat som hör till det kontinuerliga
distriktsarbetet.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Mycket av fritiden är UNF, men i övrigt umgås jag med vänner, tittar på tv-serier och läser
böcker, när jag hinner med.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Trots massiv flygrädsla lyckades jag somna på ett flygplan för första gången för några veckor
sedan. Det är kanske inte är konstigt i sig men det var konstigt för mig.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag har flera förbättringsområden som jag skulle vilja fokusera på under mandatperioden, men
några av dem är:
•
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Framför allt ser jag ett behov av att ändra vårt arbetssätt på förbundsnivå, att skapa
mer långsiktiga mål och en tydligare riktning som sträcker sig längre än två år fram i
tiden. Jag tror det är viktigt för att vi ska arbeta optimalt på både förbunds-,
distrikts- och föreningsnivå att det finns ett tydligt fokus och en strategisk riktning
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•

•

vi kan förenas under för att skapa ett enat UNF. Jag tror även att detta är viktigt för
organisationskulturen.
Att förbättra kommunikationen och strukturerna som sammanbinder förbund och
distrikt, och distrikt och förening för att förenkla att dessa samarbetar på ett mer
enat och effektivt sätt och därmed få en mer enad organisation.
Utveckla fler engagemangsformer för att möjliggöra att fler medlemmar kan
engagera sig på sina villkor och att fler medlemmar får möjligheten att bidra och
forma organisationen. Alla medlemmar ska känna att det alltid finns en ny
utmaning för dem i UNF, men att det också går att anpassa sitt engagemang efter
sina individuella behov.

Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Att jag är engagerad, strukturerad och har ett långsiktigt konsekvenstänk, vilket är viktigt för
att utveckla ett hållbart och strategiskt arbete på förbundsnivå.
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Bildningsledare
Lucas Nilsson
Ålder?
24 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag har bl.a. suttit i distriktsstyrelsen, förbundsstyrelsen
och arbetat som fältkonsulent.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Tråkigt svar, men jag försöker lägga all fri tid jag har på
att umgås med flickvän, vänner och familj.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Under en madrass i öknen.
Vad vill du förändra inom UNF?
Det är så mycket, men i grunden handlar det om att skifta maktbalans och förändra
förutsättningar för att medlemmar på alla nivåer ska känna större ägandeskap för
organisationen och verksamheten. Jag tror att vi alltför länge förlitat oss på metoder som är
trygga och varit rädda för att testa nya saker. Folkrörelsen som koncept handlar om att få
människor att växa i sin roll, och man kan inte uppnå det genom att "skydda" medlemmar från
makt och ansvar.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Att jag värdesätter kombinationen radikala idéer och fika.
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Ledamot
Anneli Bylund
Ålder?
24 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Den listan blir lång. Men den korta versionen: jag har
suttit i distriktsstyrelser i tre olika distrikt. Jag har gått
Höjdaren Socialt och även pluggat Projektbildaren. Nu
på sistone har jag suttit i FS och varit utskottsordförande för sociala utskottet.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Just nu är jag inne i en Minecraft-period, så jag lägger en del tid på det. Annars chillar jag, kikar
lite på anime, virkar lite emellanåt och suktar efter bakverk.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Rent spontant tror jag inte att jag har sovit på särskilt konstiga ställen. En gång trängdes jag
med min tvättkorg i garderoben.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag vill att UNF som organisation ska ha många medlemmar som engagerar sig. Vi behöver fler
personer som gör färre saker, då det just nu är en mindre, ideell grupp som gör väldigt mycket.
Jag vill också att UNF ska bli en mer öppen och inkluderande organisation. Jag tycker att UNF
går miste om många målgrupper som skulle kunna bidra mycket till organisationen.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Jag är en varm och öppensinnad själ som bryr mig väldigt mycket om människor. Jag har
många kloka och genomtänkta åsikter. När jag tar på mig saker så går jag in med hela mitt
hjärta för att det ska bli en bra process och resultat. Jag lägger dessutom stor vikt vid
förankring och delaktighet.
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Ledamot
Arvid Leimar
Ålder?
23 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag är en före detta Projektbildare som har suttit i både
distrikts- och föreningsstyrelser, samt varit med och
hjälpt till på diverse arrangemang. Jag har också
representerat Göteborgs och Bohusläns distrikt på de två
senaste kongresserna.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Jag läser en kurs i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet, lagar mat med mina
korridorare, lyssnar abnormt mycket på musik, läser skönlitteratur och spelar Magic: the
Gathering så ofta jag kan.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Jag har en gång sovit på taket till ett vindskydd. Mer spännande har inte ej mina sovupplevelser
varit.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag vill se till att vi tar tag i frågor kring hur vi skapar ett hållbart engagemang för medlemmar i
hela organisationen. Jag vill helt enkelt höja medellivslängden på ett UNF-medlemskap genom
att se över organisationens kultur och arbetsmetoder.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Det bästa med mig som FS-ledamot är att jag ser till att både jag och resten av gruppen har koll
på varför vi gör saker innan vi agerar. Frågor som "varför?" och/eller "med vilket syfte?"
kommer att dyka upp om jag tycker det finns oklarheter.
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Ledamot
Hanna Hammarström
Ålder?
22 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag har varit medlem i UNF sedan jag var 13 år. Jag har
sedan dess suttit i styrelser både på distriktsnivå och på
föreningsnivå i Gävleborg. Jag har även varit ansvarig för
ett flertal kurser och aktiviteter inom UNF främst i Gävleborg.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
När jag inte håller på med UNF studerar jag till hälsopedagog. På fritiden är jag gärna i stallet
med hästarna eller på plats i Gavlerinken för att heja fram Brynäs, mycket av fritiden går även
åt till att äta Polly.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Den konstigaste platsen jag har sovit på är nog i en BMW på en parkeringsficka vid en lastplats
utanför Jönköping.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag vill göra UNF starkare som organisation inom Sverige genom fler medlemmar men jag vill
även förändra situationen i länder där alkoholen är ett stort utvecklingshinder.
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Det bästa med mig som FS-ledamot är att jag kommer att göra allt jag kan utifrån mina
erfarenheter och kunskaper för att göra UNF större och starkare.
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Ledamot
Maria Emilsson
Ålder?
21 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag har fikat i enorma mängder!
Mellan kanelbullar, tekoppar och smörgåsar så har jag
suttit 5 år i distriktsstyrelser, klättrat i berg, studerat
Projektbildaren vid Wendelsbergs folkhögskola, hängt
på toalettdiscon och arrangerat många olika kurser och
läger. Jag har också hunnit med att skratta en himla
massa, haft galna symaskins-LAN, och fått lyxen att vara
en del av en riktigt häftig folkrörelse!
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Klipper hår, leker med dyra kameror och försöker låtsas vara musikalisk genom att ta snygga
selfies med gitarren.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Bakom duken på en biosalong.
Vad vill du förändra inom UNF?
Jag vill se ett mer öppet och inkluderande UNF där hållbart engagemang är en naturlig del i allt
vi gör. Vi behöver ta ett steg till och faktiskt börja agera för att skapa det klimat vi vill ha. Jag
tror det är ett viktigt steg för att kunna driva organisationen framåt för vi vet vart vi vill, men
för att kunna ta oss dit behöver vi ha engagerade medlemmar som är drivna och orkar även i
längden
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Jag är kreativ, entusiastisk, ärlig och väldigt påhittig. Jag är inte rädd för att våga göra fel, mitt
lösningsfokus är enormt och jag är en person med ett stort hjärta.
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Ledamot
Tove Achrenius
Ålder?
21 år
Vad har du gjort tidigare i UNF?
Jag har suttit som distriktsordförande för Älvsborg i
snart 1,5 år. Går just nu Höjdaren Drogpolitik. Är även
huvudledare för årets kamratstödskurs i Kroatien.
Vad gör du på fritiden, förutom UNF?
Jag tycker om att sjunga och spela teater. Ser även
mycket på film och älskar att laga mat.
Vad är den konstigaste platsen du har sovit på?
Hmm, vet inte riktigt hur detta ska profilera mig som en bra FS-ledamot. Men okej, eftersom
jag har en bakgrund i NSF så är nog det mest crazy i ett vindskydd. Det känns som en bra idé
först, men sedan förfryser man alltid minst en tå.
Vad vill du förändra inom UNF?
Den här förslappande filmtittarmentaliteten som försiggår. All verksamhet måste vara
meningsfull. Vi ska bedriva en kamp!
Vad är det bästa med dig som FS-ledamot?
Att jag är supertaggad på detta! Jag kommer få saker gjorda och vill bara att vi ska börja idag!
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Förslag till ledamöter i riksstyrelsen (23g)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

välja Eric Tegnander och Malin Andersson till UNF:s ledamöter i riksstyrelsen,
samt

att

övriga förbundsstyrelsen utgör ersättare.

Förslag till granskningsutskott (23h)
Valberedningen kommer att komplettera med förslag till beslut rörande val till
granskningsutskott så snart det är redo.

Förslag till ombud på Actives
kongress (23i)
Valberedningen kommer komplettera med förslag till beslut rörande val till Actives kongress
så snart det är redo.

Förslag till revisorer (23j)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

välja Lars Halvarsson och Andrea Lavesson till ordinarie revisorer, samt

att

välja Robert Damberg och Hanna Rönnmark till revisorsersättare.
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Förslag till valberedning (23k)
Valberedningskommittén föreslår kongressen besluta
att

välja Linus Henriksson, Linda Tjälldén, Elin Wäring, Francesco Wagner och
Dante Borén till ordinarie ledamöter i valberedningen,

att

utse Linus Henriksson till sammankallande i valberedningen, samt

att

utse Amanda Nordenberg, Linus Jansson, David Hellborgsson, Ellenore Öhgren
och Nicole Steegmans till ersättare i valberedningen, i den ordningen.
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Riksstyrelsens förslag nr 2 Värd för
2019 års kongresser (24)
Samtliga distrikt inom rörelsen har inbjudits att fungera som värd för kongresserna, som
beräknas äga rum vecka 26 2019. Kongresserna och deras förhandlingsdelar arrangeras av
förbunden.
Distriktens uppgift är att vara värd för "folkfesten" där rörelsesamverkan genomsyrar
utflykter, välkomst- och avslutningsfest, andra kvällsaktiviteter, nattcafé, vissa praktiska
arrangemang samt ta fram funktionärer.
Följande distrikt har kommit in med en intresseanmälan
•
•

IOGT-NTO-rörelsen i Gävleborg
IOGT-NTO-rörelsen i Västernorrland

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.
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Välkommen till Örnsköldsvik 2019

Vy över Örnsköldsvik från Varvsberget med bland annat vårt bad Paradiset och Ting1, huset
alla talar om!
Västernorrlands distrikt av IOGT-NTO-rörelsen bjuder in till Kongress 2019
Vi erbjuder:
•
•
•
•
•
•

Bra förhandlingslokaler
Rörelsegemensamma fester
Staden där det är nära till allt, alla hotell är på gångavstånd.
Kongresserna med det lilla extra
Bra aktiviteter för barn i alla åldrar
Natt- och dagcafé

Kongressen arrangeras med stöd av
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Västernorrlands distrikt är ett relativt starkt distrikt:
•
•
•
•

Näst största IOGT-NTO-distriktet
Tredje största UNF distriktet
Femte största Junisdistrikt
När det gäller NSF är vi tyvärr små, bara en fungerande kår.

I Örnsköldsvik där vi väljer att förlägga kongressen har vi över 1 300 medlemmar. Över 2,4 % av
kommunens invånare är medlemmar. Vi har varit kongressarrangör tidigare så vi vet var vi ger
oss in i. Vi har en bra samverkan inom distriktet och en gemensam styrelse för de tre
förbunden IOGT-NTO, UNF och Junis.
Vi vill att många kommer till 2019 års kongress
•

•
•
•
•
•
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På kongressen i Karlstad presenterar vi ramprogram och kongresslokaler. Vi satsar
på gemenskap, god mat, vackra vyer och FEST. Vi vill göra vårt bästa för att man ska
ha fått inspiration, vackra minnen
Vi söker 2-4 ambassadörer per distrikt som skall vara våra språkrör
Intresseväckande information på 2018-års distriktsårsmöten
Inspirerande samling för distriktstyrelserna i Örnsköldsvik hösten 2018.
I början av 2019 presenteras artisterna till våra fester
På distriktsårsmötena 2019 får ni detaljerad information så ni kan påverka varandra
att delta.
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IOGT-NTO
•
•
•
•

En stor förhandlingslokal så att alla åhörare får plats
Några bra utflykter
Tillsammans med turistbolaget Höga Kusten erbjuda bra
semesterpaket före och efter kongressen.
I Örnsköldsviks kommun har vi 10 bra IOGT-NTO-lokaler. Ni
ges möjlighet att besöka några av dem.

UNF
•
•
•
•

Bra möjligheter såväl inomhus som utomhus för temaspår och
UNF- läger, eller vad förbundet vill arrangera
Camping och/eller masslogi
Paradiset, Örnsköldsvik har ett häftigt äventyrsbad som vi vill
att ni skall få uppleva
Naturligtvis utformas festerna så att de är för er unga

Junis
•
•
•

Tillsammans med Junisförbundet kunna erbjuda något extra
för er Junisombud
Barnperspektivet så att kongressen inkluderar barn i alla åldrar
Paradisbadet

NSF
•
•

Förhoppningsvis har NSF sitt förbundsmöte i samband med de
övriga i rörelsen 2019, men det kan vi inte styra
Vi är lyhörda för era behov och önskemål

Vill du veta mer? Kontakta Olle Häggström 070-284 88 21, olle.haggstrom@iogt.se
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