PROTOKOLL
fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds
tjugosjunde kongress i Karlstad
den 27 juni-2 juli 2017
FÖRSTA SESSIONEN
Ordf.: Eric Tegnander
Jenny Karinsdotter
Sergio Manzanares
Sekr.: Johan Persson
Emil Lisell

Tisdag den 27 juni

§1
MÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordförande Eric Tegnander öppnade kongressförhandlingarna med att konstatera
att en kongress inte är ett årsmöte bland andra årsmöten, inte en stämma bland andra
stämmor, det är en fucking jävla kongress.
Han påpekade att vi lever i en tid då det är viktigt att samlas till kongress, att UNF har stora
utmaningar framför sig. Utmaningarna finns inom organisationen men framförallt finns de i
omvärlden. För att hantera dessa utmaningar är det oerhört viktigt att samlas i demokratins,
solidaritetens och nykterhetens tecken. Om UNF ska växa som organisation och kunna sprida
nykterheten till fler måste det vara en organisation i takt med tiden. Det är avgörande att
blicka inåt, utåt och våga utvecklas.
Eric hälsade ombuden välkomna och förklarade kongressen öppnad.
§2
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Lovisa Bengtsson, nominerad mötesordförande, förklarade att det i VoteIT finns en
närvarokontrollfunktion och uppmanade ombud och ersättare för ombud att därigenom
markera sin närvaro.
Ett ombud visade sig saknas och skulle återvända inom två minuter.
Ombud som inte kunde markera sin närvaro i VoteIT ombads komma fram till presidiet för
teknisk assistans.
§3
TEKNISK INFORMATION
Hampus Blom, chief engineer, berättade att liveströmmen från kongressen hade satts igång.
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§4
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Eric Tegnander, förbundsordförande, berättade vilken punkt förhandlingarna befann sig på
och att det var ett pågående projekt att undersöka vilka närvarande som hade rösträtt.
Ett antal ombud saknade möjlighet att rösta i VoteIT. Detta åtgärdades av presidiet. Eric
uppmanade ombuden att vända sig till en granne och diskutera vad de såg fram mest mot
under veckan.
Under pausen för att få alla ombuds behörighet att rösta i VoteIT i ordning visades bilder på
söta katter på storbildsskärm.
Eric föreslog att kongressen skulle gå vidare till punkt 2b, ställningstagande till om kongressen
har kallats enligt stadgarna, under tiden som de tekniska problemen löstes.
§5
STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN ÄR STADGEMÄSSIGT KALLAD
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse kongressen stadgeenligt kallad.

Det konstaterade från presidiet att inget beslut om kongressens stadgeenliga kallande var
möjligt utan att först fastställa en röstlängd.
En ny närvarokontroll företogs i VoteIT med hopp om att de tekniska problemen skulle vara
lösta. 80 närvarande och röstberättigade ombud anmälde sig i VoteIT
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 80 närvarande ombud, samt

att

anse kongressen stadgeenligt kallad.
§6

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD
Eric Tegnander, förbundsordförande, informerade om att 87 ombud anmälts till kansliet och
att 80 ombud anmält sig i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet anmälda ombud till 87, samt

att

fastställa antalet närvarande ombud till 80.
§7

STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, informerade om att det fanns ett förslag i VoteIT som
berörde frågan om kongressens beslutsmässighet som ligger under fel punkt. Eric Tegnander,
förbundsordförande, svarade att den felaktigt placerade punkten inte skulle behandlas.
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Kongressen beslutade
att

kongressen är beslutsmässig.
§8

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Linus Henriksson och Dante Borén, valberedningen, föredrog förslaget till samtliga
mötesfunktionärer.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Simon Winnfors, Lovisa Bengtsson, Sergio Manzanares och Jenny
Karinsdotter till mötesordförande,

att

välja Jobjörn Folkesson, Niki Viksell, Samuel Scherman, Victor Melinder,
Johan Persson och Emil Lisell till mötessekreterare,

att

välja Jane Segerblom, Gustav Bylund, Josefin Larsson och Emil Johansson
till protokolljusterare, samt

att

välja Johanna Mattsson och Miranda Sundqvist till röstkontrollanter.

Eric Tegnander, förbundsordförande konstaterade att det inte finns några kandidater utöver
valberedningens förslag och föreslog att beslut kunde fattas i klump.
att

välja Simon Winnfors, Lovisa Bengtsson, Sergio Manzanares och Jenny Karinsdotter
till mötesordförande,

att

välja Jobjörn Folkesson, Niki Viksell, Samuel Scherman, Victor Melinder, Johan
Persson och Emil Lisell till mötessekreterare,

att

välja Jane Segerblom, Gustav Bylund, Josefin Larsson och Emil Johansson till
protokolljusterare, samt

att

välja Johanna Mattsson och Miranda Sundqvist till röstkontrollanter.

Eric lämnade därmed över ordförandeskapet till Jenny Karinsdotter och Sergio Manzanares.
§9
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, förklarade innebörden i föredragningslistan,
dagordningen och arbetsordningen.
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, meddelade att förbundsstyrelsen jämkat sig med Simon
Thörns första förslag om punkt 24. Valberedningens förslag angående poster i styrelsen och
med Denise Fowlers förslag om Actives framtida öde. Förbundsstyrelsen föreslog därmed
kongressen besluta
att

stryka 24. Valberedningens förslag angående poster i styrelsen.

att

kongressen beslutar vad de anser borde vara Actives framtida öde och
skickar med dessa beslut med ombuden som ska närvara på Actives kongress
och att denna punkt läggs till i föredragningslistan.
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att

anta föredragningslistan med dessa ändringar.

Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, yrkade även bifall på sitt andra förslag,
att

stryka punkt 16. Förbundsstyrelsens förslag nr 9 om förändrat arvode och
behandla att-satserna under 15. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 Övriga
ersättningar.

Kongressen beslutade
att

stryka 24. Valberedningens förslag angående poster i styrelsen.

att

kongressen beslutar vad de anser borde vara Actives framtida öde och skickar med
dessa beslut med ombuden som ska närvara på Actives kongress och att denna punkt
läggs till i föredragningslistan.

att

stryka punkt 16. Förbundsstyrelsens förslag nr 9 om förändrat arvode och behandla
att-satserna under 15. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 Övriga ersättningar.

att

med ovanstående förändringar anta förbundsstyrelsens förslag på föredragningslista.
§ 10

TEKNISK INFORMATION
Hampus Blom, chief engineer, informerade om att det enbart går att sätta upp sig på talarlista
på punkter som för tillfället är aktiva i VoteIT.
§ 11
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, föredrag förslaget på dagordning. Han berättade att både
budget och drogpolitik felaktigt kallats block sju. Drogpolitik skulle egentligen vara block åtta.
Med den ändringen föreslog han kongressen
att

anta förbundsstyrelsens förslag till dagordning.

Emil Johansson, Kronoberg, menade att det kan finnas information i granskningsutskottets
rapport som påverkar frågan om ansvarsfrihet och föreslog kongressen
att

föredra granskningsutskottets rapport före frågan om styrelsens
ansvarsfrihet.

Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, yttrade sig för förbundsstyrelsens räkning och jämkade sig
med Emil Johanssons förslag.
Kongressen beslutade
att

föredra granskningsutskottets rapport före frågan om styrelsens ansvarsfrihet, samt

att

anta med ovan gjorda förändring anta förbundsstyrelsens förslag till dagordning.
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§ 12
FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Maria Emilsson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget till arbetsordning. Förbundsstyrelsen
jämkade sig med Matilda Stjernströms förslag om att ge föredragande revisorer förslagsrätt
samt att presidiet skall informera talare när de utnyttjat nio minuter av sin talartid.
Förbundsstyrelsen jämkade sig även med Gustav Bylunds förslag om att yrkanden skall
lämnas in genom VoteIT, förbundsstyrelsen förstod andemeningen i Gustav Bylunds förslag
om former för beslut men menade att texten som föreslogs inte var en bra lösning på ett
existerande problem. De yrkade därmed avslag på förslaget.
Maria redogjorde för förbundsstyrelsens förslag på talartidsbegränsning och menade att två
talarlistor är en smidig lösning. Bakgrunden till förslaget om maximal talartid berodde på att
enskilda personer vid tidigare kongresser tagit upp väldigt mycket talartid. Förbundsstyrelsen
yrkade även bifall på första att-satsen i motion nr 2 om maximal talartid. Även inlägg under
roterande gruppsamtal skall enligt förslaget talartidsbegränsas. Ordningsfrågor skall lämnas
in skriftligt via en förhandlingsfunktionär.
Maria konstaterade att förbundsstyrelsens förslag på arbetsordning utgick från ett gemensamt
ansvarstagande för kongressens gemensamma tid. Förbundsstyrelsen föreslog därmed
kongressen besluta att
att

även föredragande revisor får förslagsrätt (i enlighet med stadgarna § 2:5).

att

i stycket ”talartidsbegränsning” lägga till ”Presidiet informerar talaren när
den använt 9 minuter av sin totala talartid.”

att

förslag (yrkanden) ska lämnas genom det digitala mötessystemet VoteIT
som finns tillgängligt under mötet. Personer som inte känner sig bekväma
med att lägga in förslaget själv kan få hjälp av en mötesfunktionär. Alla
förslag måste vara inlämnade innan mötet går in i beslutsfas i den aktuella
frågan för att behandlas.

att

med gjorda ändringar anta förbundsstyrelsens förslag på arbetsordning.

Gustav Bylund, Östergötland, berättade att han lagt ett flertal ändringsförslag eftersom han
betraktade arbetsordningen som bristfällig och yrkade bifall på sina förslag. Han lyfte särskilt
förslaget om att ha fler än två talarlistor. Han yrkade också på en frågestund efter alla
föredragningar då det torde dra ner på antal inlägg som görs från talarstolen. Han föreslog
kongressen besluta
att

byta ut delen om ”Talarlistor” till följande text:
”Talarlistor
Eftersom vi är många som vill tala prata på kongressen är det viktigt att ha en
talarlista. På UNF:s kongress används itererade talarlistor för att göra det
lättare för människor att komma in i diskussionen. Det innebär att den som
vill tala för första gången i en fråga skrivs upp på den första talarlistan, den
som vill tala för andra gången skrivs upp på den andra talarlistan, och så
vidare. Den första talarlistan går före den andra talarlistan, som går före den
tredje talarlistan, och så vidare.”, samt
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att

att byta ut stycket ”Plena” i arbetsordningen med följande:
Vid debatt i plenum behandlar mötet en fråga i taget. Varje fråga behandlas
på följande vis:
1. Förslagsställaren får möjlighet att föredra förslaget.
2. Andra deltagare har möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren.
Denna frågestund får ta maximalt 5 minuter.
3. Andra som lagt förslag i frågan får möjlighet att presentera sina förslag.
4. Öppen debatt efter talarlistan.
5. Beslut.
Den som önskar delta i debatten skriver upp sig på talarlistan genom
mötessystemet VoteIT eller genom att hålla upp sitt röstkort tills
mötesordföranden nickar och bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan.
I plenum talar en person i taget. Den som står näst på i tur på talarlistan
håller sig redo nära talarstolen.
Vid frågestund till förslagsställare eller vid ordningsfråga kommer
mötesfunktionär ut med en mikrofon och talarstolen används inte.
Alla som pratar i plenum måste vid alla tillfällen använda mikrofon.

Jenny Karinsdotter, mötesordförande, konstaterade att det fanns två motioner kring
arbetsordningen och att dessa borde behandlas under samma punkt som övriga förslag kring
arbetsordningen.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, motsatte sig detta förslag från presidiet och menade att
beslut borde tas punkt för punkt.
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, förtydligade att beslut fortfarande skulle tas punkt för
punkt och att förslaget enbart innebar en gemensam diskussion kring arbetsordningen och de
två motionerna.
Kongressen beslutade
att

behandla arbetsordningen 0ch motion ett och två i klump.

Arvid Ståhl, Södermanland, föredrog motion nr 2 om maximal talartid och menade att 13
minuter är för lång maximal talartid och yrkade istället på 600 sekunder per ombud. Han
föreslog kongressen besluta
att

alla deltagare på kongressen har en maximal talartid på kongressen i plena
bestående utav 600 sekunder, efter vilken dem inte längre kan registrera sig
på talarlistan,

att

när en deltagare på kongress passerar 400 sekunder i total talartid
informerar presidiet kongressens deltagare om att personen gjort detta,
samt

att

ett en deltagare med mer än 300 sekunders talartid automatiskt hamnar
nedanför en deltagare med mindre än 300 sekunders talartid i talarlistan.
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Semanur Taskin, Stockholm, föredrog sitt förslag om att kvotera talarlista i första hand utifrån
tidigare talare och i andra hand utifrån kön. Semanur upplyste om att denna funktionalitet
finns i VoteIT och fungerar smidigt på andra organisationers kongresser. Hon föreslog
kongressen besluta
att

i stycket ”Talarlistor” tillägga att: Talarlistan kvoteras i första hand efter ej
tidigare talat, och i andra hand efter kön.

Emma Axelsson, Kronoberg, föreslog ett nomineringsstopp för att ombuden skulle ha tid att
förbereda sig och göra så bra val som möjligt. Hon föreslog kongressen besluta
att

nomineringsstopp för personval är onsdagen den 28 juni klockan 15.30.

Gustav Bylund, Östergötland, funderade på vad könskvotering av talarlistan skulle innebära
och menade att systematiskt missgynnande av ett kön inte är jämställdhet.
§ 13
INFORMATION FRÅN PRESIDIET
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, berättade att klockan var 18.30 och att förhandlingarna
hade en kvart på sig innan mötet måste brytas.
§ 14
FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, svarade med anledning av en fråga i VoteIT att
förbundsstyrelsens definition av ursprungsförslag är de förslag som skickats ut i handlingar
inför kongressen. Förbundsstyrelsen jämkade sig med Emma Axelssons förslag om
nomineringsstopp.
Simon Schönbeck, Skåne, yrkade avslag på Gustav Bylunds förslag om förslagsrätt åt presidiet
eftersom han ville att presidiet inte skulle ha rätten att lyfta förslag som inget ombud valt att
lyftas.
Niki Chalusi, Göteborg & Bohuslän, menade att icke-män är systematiskt diskriminerade i
samhället och att om en organisation ska hänga med i sin samtid så måste det vara en
organisation som är jämställd på alla sätt.
Semanur Taskin, Stockholm, påpekade att 85 procent av alla parlamentariker i världen är män
och att Sverige aldrig haft en kvinnlig statsminister. Det är inte diskriminering att män får stå
tillbaks. Män talar längst, oftast och mest på kongresser. Det är diskriminerande.
Bodil Svensson, Västerbotten, menade att könskvotering är principiellt fel men att det tyvärr
behövs i dagens samhälle.
Axel Fahlbeck, Stockholm, yrkade bifall på förslaget om kvoterad talarlista och påpekade att
förslaget inte missgynnar män utan innebär att män också skulle inkvoteras om kvinnor talar
mest.
Semanur Taskin, Stockholm, förklarade hur förslaget skulle fungera rent tekniskt. Hon lyfte
frågan om vilka som lagt förslag i VoteIT och att detta inte är jämställt.
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Jenny Karinsdotter, mötesordförande, föreslog att mötet skulle ajournera sig efter att
debatten om fastställande av arbetsordning avslutats..
Axel Fahlbeck, Stockholm, menade att förslaget skulle reglera jämställdeheten automatiskt i
talartiden.
§ 15
ORDNINGSFRÅGOR
En ordningsfråga väcktes om att inte applådera eller att istället göra dövapplåder.
Ytterligare en ordningsfråga om streck i debatten väcktes.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

inte applådera hörbart förutom vid avtackningar.

Kongressen beslutade
att

använda sig av tysta applåder förutom vid avtackningar.

Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 16

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Teresa Hellström, Stockholm, yrkade på
att

ändra antalet ombud som måste rösta för ett förslag under de roterande
gruppsamtalen från 25 till 15.

Maria Emilsson, förbundsstyrelsen, uppmanade alla som ville yrka något på arbetsordningen
att göra det innan det är försent och att läsa igenom förslagen ordentligt. Hon passade på att
slå ett slag för förbundsstyrelsens förslag.
Gustav Bylund, Östergötland, lyfte Simon Thörns förslag och menade att det är problematiskt
att förbundsstyrelsens förslag automatiskt ska lyftas och att förbundsstyrelsen redan har sjukt
mycket makt under kongressen. Han lyfte också frågan om att distrikt med enbart ett ombud
borde få välja skärmar fritt under de roterande gruppsamtalen. Han föreslog kongressen
besluta
att

stryka sista två meningarna i sista stycket under rubriken roterande
gruppsamtal, samt

att

personer från distrikt med färre än 2 närvarande ombud ska få fritt välja vilka
skärmar de besöker, och i vilken ordning, under de roterande
gruppsamtalen.

Jenny Karinsdotter, mötesordförande, upplyste om att talarlistan var tom och att det innebar
att när kongressen återvände skulle ingen diskussion förekomma. Jenny konstaterade att det
inte heller torde gå att lägga nya förslag på arbetsordningen tills mötet återupptogs.
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Tea Olsen, förhandlingsansvarig, ursäktade för det tekniska strulet och berättade i vilken
ordning distrikten kommer sitta imorgon samt om middagen på Tingvallagymnasiet.
§ 17
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga föreslog att strecket skulle rivas upp.
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, konstaterade att det trådlösa nätverket i lokalen låg
nere så att en votering i VoteIT inte kunde genomföras och att ett kompromissförslag skulle
vara att inte riva upp strecket i debatten men att möjligheten att lägga nya förslag i VoteIT inte
skulle stängas av.
§ 18
AJOURNERING
Kongressen ajournerades för kvällen vid 19.09.
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ANDRA SESSIONEN
Ordf.: Jenny Karinsdotter
Sergio Manzanares
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Onsdag den 28 juni

§ 19
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 09.17.
§ 20
PRAKTISK INFORMATION
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, informerade om att vi var cirka två timmar sena men
att detta var normalt. Med detta sagt manade hon dock ombudsförsamlingen till att försöka
hålla tidsschemat, ta hänsyn till varandra och så vidare. Vidare informerade hon om lite andra
praktiska detaljer.
§ 21
ÅTERUPPTAGANDE AV ORDNINGSFRÅGA OM ACTIVES KONGRESS
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, berättade att kongressen beslutat att lägga till en punkt
om Actives kongress på föredragningslistan, men inte var den skulle ligga. Förbundsstyrelsen
föreslog kongressen besluta
att

lägga till punkten efter 26i.

Kongressen beslutade
att

lägga till punkten ”Actives kongress” efter 26i i föredragningslistan.
§ 22

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, sammanfattande de liggande förslagen med hjälp av en
PowerPoint. Några förslag hade dragits tillbaka under natten.
§ 23
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 82.
§ 24

BESLUT I FRÅGA OM ATT RIVA UPP STRECK I DEBATTEN
Med röstsiffrorna 46-26 beslutade kongressen
att

riva upp det tidigare fattade beslutat om streck i debatten.
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§ 25
FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, presenterade de nya förslagen som lagts med hjälp av
ännu en pedagogisk PowerPoint.
Anna Källbäcks, Dalarna, tyckte att de nya förslagen var bättre än de gamla, och hade även lagt
till ett nytt förslag om nomineringsstopp på torsdag (istället för på onsdag).
Maria Emilsson, förbundsstyrelsen, meddelade att förbundsstyrelsen jämkat sig med några av
Gustav Bylunds förslag. Förbundsstyrelsen föreslog alltså kongressen besluta
att

att lägga till en punkt ”Beslut” med följande innehåll:
Beslut
Beslut fattas enligt den beslutade propositionsordningen för varje fråga.
Mötespresidiet föreslår en lämplig propositionsordning för varje fråga.
Röstning i beslutsfrågor sker med röstkortsuppräckning eller i det digitala
mötessystemet VoteIT, som delvis används under mötet för debatt, förslag
och omröstningar.
När VoteIT används för att samla in röster frågar mötespresidiet mötet om
alla är klara och omröstningen stängs först när ingen längre uttrycker att de
inte är klara.
När beslut fattas med röstkortsuppräckning kommer först alla som är för ett
förslag att bli ombedda att hålla upp sina röstkort. Därefter ombeds alla som
är mot förslaget att hålla upp sina röstkort. Mötesordföranden avgör vilken
sida som har majoritet.
I de flesta fall gäller enkel majoritet, det innebär att över hälften av ombuden
behöver rösta för ett förslag för att det ska bifallas. Vid beslut om
stadgeändringar krävs två tredjedelars majoritet på en kongress eller enkel
majoritet på två kongresser.
Alla förslag som hanteras i plena ställs mot avslag, vilket innebär att det alltid
finns möjlighet att rösta emot ett förslag.
Om resultatet i en omröstning med röstkortsuppräckning upplevs som
osäkert kan alla med rösträtt kan begära votering genom att ropa ”votering”
innan ett beslut har klubbats av mötesordföranden. Då används VoteIT för
att räkna rösterna exakt. Det går även att väcka en ordningsfråga om sluten
votering. Hela omröstningen genomförs då genom VoteIT.
Omröstningar som har fler än två förslag som står mot varandra kommer i de
flesta fall att genomföras i VoteIT.

att

efter stycke 4 i punkten ”Roterande gruppsamtal” lägga till följande stycke:
Personer från distrikt med färre än 2 närvarande ombud får fritt välja vilka
skärmar de besöker, och i vilken ordning, under de roterande
gruppsamtalen.
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att

byta ut hela punkten ”Plena” mot följande text:
I plenum talar en person i taget.
Förslagsställaren får alltid möjlighet att föredra förslaget. Därefter
behandlas förslaget i roterande gruppsamtal, med vissa undantag som finns i
en lista i slutet av arbetsordningsdokumentet.
Om ett förslag efter roterande gruppsamtal lyfts i plena öppnas en debatt.
Vid debatt i plenum behandlar mötet en fråga i taget.
Den som önskar delta i en debatt skriver upp sig på talarlistan genom
mötessystemet VoteIT eller genom att hålla upp sitt röstkort. Den som står
näst på i tur på talarlistan håller sig redo nära talarstolen.

Dante Borén, valberedningen, ville råda kongressen att besluta om nomineringsstopp idag
(onsdag) snarare än imorgon (torsdag).
Anna Källbäcks, UNF Dalarna, höll inte med utan ville ha stoppet på torsdag.
Daniel Bergdahl, UNF Västerbotten, ville ge eventuella kandidater mer tid att fundera på om
de ville ställa upp och ville därför ha nomineringsstopp först på torsdagen.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, förklarade varför vissa frågor lyftes automatiskt i
förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan.
§ 26
FRÅGA OM STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 27

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Josefin Larsson, UNF Skaraborg, tyckte inte att en dag var tillräckligt för att bestämma sig om
man vill sitta i förbundsstyrelsen – man har ju haft två år på sig. Hon ville därför se
nomineringsstopp redan idag (onsdag).
Därefter var talarlistan tom och kongressen gick till beslut. Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att mötespresidiet ska ha förslagsrätt,

att

under punkten ”Talarlistor” lägga till följande text:
Den som står näst i tur efter den aktuella talaren behåller alltid sin plats, oavsett om
vilken talarlista den är uppskriven på.

att

avslå förslaget om att ta bort den totala talartidsbegränsningen,

att

avslå förslaget om att stryka inläggsbegränsningen,

att

avslå förslaget om att stryka de sista två meningarna i sista stycket under rubriken
roterande gruppsamtal,
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att

byta ut de sista två meningarna i sista stycket om Roterande gruppsamtal: från
”Ursprungsförslag lyfts alltid automatiskt. Detta gäller dock inte motioner.” till
”Stadgereglerade förslag såsom budget eller arbetsplan lyfts alltid automatiskt.”

Kongressen beslutade, med röstsiffrorna 57-23,
att

ändra antalet ombud som krävs för att ett förslag ska lyftas i plena från 25 till 15.

Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att fyra skärmar istället för tre,

att

avslå förslaget om att ha nomineringsstopp på torsdagen,

att

att lägga till följande text i slutet av punkten ”Talarlistor”:
Talarlistan kan brytas av ordningsfråga eller sakupplysning efter mötesordförandens
godkännande.
Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att
bidra med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten. En sakupplysning är alltid
endast fakta och får inte vara argumenterande.

att

avslå förslaget om att ha ett oändligt antal talarlistor, samt

att

fastställa arbetsordningen med gjorda ändringar.

Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, reserverade sig mot beslutet att byta de sista två
meningarna i sista stycket om Roterande gruppsamtal ”då det innebär att hela
stödkravsfunktionen faller”.
§ 28
AJOURNERING
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, informerade om att det nu fanns fika på entréplan.
Eftersom det var kort om tid fick ombuden (och övriga) hämta fika och komma tillbaka till
salen. Vid 10.30 ajournerades kongressen således i tio minuter.
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TREDJE SESSIONEN
Ordf.: Jenny Karinsdotter
Sergio Manzanares
Simon Winnfors
Lovisa Bengtsson
Sekr.: Victor Melinder
Samuel Scherman

Onsdag den 28 juni

§ 29
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs 10.44.
§ 30
ÅTER MOTION NR 1 OM ATT ANVÄNDA DEMENTORKNAPPAR
Ingen vidare diskussion fördes på punkten.
Kongressen valde att besluta om motionens följande att-satser enskilt.
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om att inte ha försöksvotering,

att

avslå förslaget om att använda mentometerknappar vid votering, samt

att

inte anse motionen besvarad.
§ 31

MOTION NR 2 OM MAXIMAL TALARTID
Arvid Ståhl, motionär, yrkade på avslag på samtliga att-satser i sin motion om maximal talartid
och yrkade på bifall på Semanur Taskins ändringsförslag om könskvoterad talarlista.
Semanur Taskin, Stockholm, valde att dra tillbaka sitt ändringsförslag om att kvotera
talarlistan för att göra plats för sitt nya ändringsförslag om
att

talarlistan från och med kongressen 2019 i första hand kvoteras efter ej
tidigare talat, och i andra hand efter kön. Kvoteringsprincipen innebär att
talarlistan varvas av vartannat kön. Det innebär att om exempelvis fem män
står på talarlistan efter varandra, och en kvinna skriver upp sig, så hamnar
hon automatiskt på plats två. Om ännu en kvinna skriver upp sig hamnar hon
på plats fyra osv. Samma varannan-princip gäller i en motsatt situation. De
som definierar sig som hen tillhör i det här fallet samma kvot som kvinnor.

Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, lyfte att vi inte bör besluta om arbetsordningen till 2019
under den här kongressen. Presidiet informerade om att det blir ett medskick till nästa
förbundsstyrelse att det är så vi vill att arbetsordningen ska se ut.
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§ 32
STRECK I DEBATTEN
Kongressen lyfte frågan om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 33

ÅTER TILL MOTION 2 OM MAXIMAL TALARTID
Denise Fowler, Västerbotten, lyfte att hen inte är en könstillhörighet utan ett pronomen och
därför blir formuleringen problematisk i Semanur Taskins förslag.
Jacob Nehrer, Västmanland, tyckte att Semanurs förslag var bra och yrkade bifall på förslaget.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen om begränsad talartid i sin helhet.
§ 34

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 77 stycken.
§ 35

ÅTER TILL MOTION 2 OM MAXIMAL TALARTID
Kongressen beslutade, med 38 mot 36 röster,
att

anta förslaget om könskvoterad talarlista till kongressen 2019.

Kongressen beslutade
att

avslå första att-satsen i motionen, vilket ledde till att motionens andra och tredje attsatser föll.

Emil Johansson, John Ferner, Emma Axelsson, Lovisa Ferner och Felicia Grill reserverade sig
mot beslutet med anledningen ”Vi anser att kongressen inte bör ta principbeslut om
kommande arbetsordningar. Detta inkränker på kommande UNFares rättigheter.”
Tobias Olsson, Miranda Sundqvist, Caroline Eriksson, Jamie Ziegler, Eric Jangholt, Terese
Hellström, Johanna Mattsson, Emmelina Hjort, Kim Axelsson, Denise Fowler, Daniel
Bergdahl, Jakob Hjort, Josefin Brynielsson, Sanna Ljunggren och Max Wallin reserverade sig
mot formuleringen ”de som definierar sig som hen” med anledningen ”eftersom hen är ett
pronomen, ej könstillhörighet. I övrigt väldigt bra förslag!”
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§ 36
BYTE AV MÖTESORDFÖRANDE
Simon Winnfors och Lovisa Bengtsson var mötesordförande i presidiet från denna punkt
11.03.
§ 37
RAPPORT OM VALDA KONGRESSUTSKOTT
Förbundsstyrelsen ansåg punkten föredragen och föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 38

FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2015 OCH 2016
Olle Gynther-Zillén, förbundsstyrelsen, genom ersättningstalare, föredrog
verksamhetsberättelsen med hjälp av en PowerPoint fylld av gifs som sammanfattning av
verksamhetsberättelserna för 2015 och 2016 som hittas i handlingarna.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelserna för 2015 samt 2016 till handlingarna.

Jacob Nehrer, Västmanland, frågade var #1120-kampanjen kunde hittas i
verksamhetsberättelsen.
Olle Gynther-Zillén, förbundsstyrelsen, genom ersättningstalare, svarade att den kampanjen
startade 2017 vilket som verksamhetsberättelsen för 2015 och 2016 inte tar upp.
Henrik Yxing, Jönköping, frågade var i verksamhetsberättelserna värvarcoacherna hittas som
anställdes 2016.
Gustav Bylund, Östergötland, frågade hur många orter som UNF hade verksamhet på, då det i
berättelsen bara fanns hur många föreningar som hade aktivitet.
Olle Gynther-Zillén, förbundsstyrelsen, genom ersättningstalare, Informerade att
värvarcoacherna täcks genom att det i verksamhetsberättelsen sägs det att vi har haft
värvarsatsningar.
Gustav Bylund, Östergötland, undrar vad för insamlingsarbete som täcks av punkten
insamlingsarbete i berättelsen.
Olle Gynther-Zillén, förbundsstyrelsen, genom ersättningstalare, säger att det är möjligt att ta
reda på hur många orter som vi har haft aktivitet på i respons på Gustav Bylunds tidigare inlägg
men det tar tid att få fram en sådan siffra från medlemsregistret.
Kongressen beslutade
att

lägga verksamhetsberättelserna för 2015 samt 2016 till handlingarna.
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§ 39
FÖRBUNDSSTYRELSENS JÄMLIKHETSBOKSLUT 2015-2016
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, föredrog jämlikhetsbokslutet och lyfte att Olle GyntherZillén har gjort ett ”hästjobb” i jämlikhetsbokslutet och bad kongressen att ge en tyst applåd
till Olle Gynther-Zilléns arbete. Isabelle Benfalk lyfte också att det var 2016 mycket jämt i
könsfördelningen i förbundets distriktsstyrelser.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

notera förbundsstyrelsens jämlikhetsbokslut 2015 och 2016 samt,

att

istället för ett jämlikhetsbokslut göra ett jämställdhetsbokslut.

Ellen Hjort, Norrbotten, yrkade för sitt förslag
att

jämlikhetsbokslutet ska innehålla kön, ålder, distriktstillhörighet och antal
år som medlem.

Ellen Hjorts argument för förslaget var att ålder och geografisk tillhörighet är viktig data till
bland annat personval till förbundsstyrelsen och för att veta vad vi har för typ av medlemmar.
Kongressen beslutade
att

lägga Jämlikhetsbokslutet 2015-1016 till handlingarna, samt

att

anta förslaget ”att inkludera kön, ålder, distriktstillhörighet och antal år som
medlem” med 50 mot 19 röster mot förbundets förslag.
§ 40

RAPPORT OM IOGT-NTO-RÖRELSENS INTERNATIONELLA ARBETE
Lucas Nilsson föredrog rapporten.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Kongressen beslutade
att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 41

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH EKONOMISKA BERÄTTELSE
FÖR 2015 OCH 2016 MED REVISIONSBERÄTTELSER
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog årsredovisningen med hjälp av en PowerPoint
med gifs.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund
för 2015 och 2016, samt

att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.
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Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, önskade att få höra resultatsiffrorna i plena så alla kunde
ta del av de underbara siffrorna.
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, redovisade att UNF har för räkenskapsåret 2015 fått ett
resultat och balansräkning på -2 933 801 kr och 28 613 668 kr respektive och för 2016 var samma
räkenskaper på +2 031 745 kr och 30 139 832 kr.
Kamilla Andersson och Lars Halvarsson, revisorer, föredrog revisionsberättelsen för de två
gångna åren. De beklagade att de inte kunde bjuda på en presentation med gifs men bad
kongressen att lägga upp gifs om revision med hashtaggen #nykter17 eller #revision då som
revisorer inte helt saknar humor, bara delvis. De berättar att för att hjälpa revisorerna i sitt
jobb har en auktoriserad revisor anlitas nämligen Jonas Grahn, från revisionsfirman PWC,
som också granskar resterande rörelsens verksamhet.
Revisorerna föreslog
att

ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2015-2016.

Kongressen beslutade
att

fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund för 2015
och 2016, samt

att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.
§ 42

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT
Lovisa Edström, Emil Johansson och Sigrid Björk, granskningsutskottet, föredrog rapporten.
Lovisa Edström berättade om granskningsutskottets svårigheter som bland annat var flera
avhopp från utskottet. Emil Johansson redovisade vilken verksamhet som
granskningsutskottet valde att fokusera på. Sigrid Björk sammanfattade rapporten i sin helhet.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga granskningsutskottets rapport till handlingarna.

Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, lyfte att förbundsstyrelsen uppmuntrar att granskning av
förbundsstyrelsens arbete sker och lyfte att de upplevt att få frågor har kommit deras väg,
mycket på grund av tidsbristen. Eric Tegnander besvarade också hur uteslutningsärenden har
skötts då kommentarer hade lyfts angående det i VoteIT.
Kongressen beslutade
att

lägga granskningsutskottets rapport till handlingarna.
§ 43

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN GÄLLANDE 2015
OCH 2016
Kongressen beslutade
att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015 och 2016.
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§ 44
PRAKTISK INFORMATION
Tea Olsen redogjorde för praktisk information. Roterande gruppsamtal sker med start efter
lunch och mer information ges innan samtalen börjar.
§ 45
AJOURNERING
Kongressen ajournerades till 12.45 för lunch.
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FJÄRDE SESSIONEN
Ordf.: Simon Winnfors
Lovisa Bengtsson
Sekr.: Emil Lisell
Johan Persson

Onsdag den 28 juni

§ 46
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs vid 12.54.
Simon Winnfors, mötesordförande, berättade att de roterande gruppsamtalen skulle inledas
inom kort. Först skulle de som hade förslag föredra dessa. Simon förklarade vad föredragning
innebär, att den som lagt förslaget får förklarar vad förslaget går ut på och vad det skulle få för
konsekvenser.
§ 47
FÖREDRAGNING AV STRATEGIUTREDNINGEN
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, föredrog strategiutredningen. Eric berättade att
utredningen varit lång och att förbundsstyrelsen vridit och vänt på många olika stenar för att
kunna skapa många olika vinklar och få ett bra, fungerande system. Han konstaterade också att
han inte skulle gå in på detaljer. Främst nämnde han arbetsplanen som förbundsstyrelsen
arbetat fram. Han konstaterade också att förbundet behöver en tydlig plan för hur
arbetsplanen ska implementeras.
Han menade att överlämningarna mellan förbundsstyrelserna blivit smidigare och smidigare
för varje gång. Han konstaterade att förbundsstyrelsen tittat på ett gemensamt
strategidokument men har ändå valt att inte lägga fram förslag på ett sådant då de inte tror att
detta skulle vara något som UNF behöver i nuvarande läge. Att lägga fram en sådan typ av
dokument skulle varit resurskrävande. Dessutom skulle dokumentet vara aktuellt i sex år och
det skulle då vara nödvändigt att de medlemmar som är aktiva även om sex år skulle känna ett
stort ägande av det. Något som skulle bli svårt för nuvarande medlemmar att skapa.
Eric förtydligade sedan att en implementeringsplan bearbetar hur arbetsplanen i praktiken ska
förverkligas ute i organisationen.
John Ferner, Kronoberg, berättade att de precis som Isabelle Benfalk beskriver i sin
reservation ställer sig emot förbundsstyrelsens förslag om att ta fram en
implementeringsplan. Förbundsstyrelsen är inte bara ansvarig för mandatperioden på två år
utan även för den utveckling som skapats under de två åren som sedan kommer påverka
organisationen en lång tid därefter. En strategi skulle kunna ge en långsiktig plan för hur
organisationen tillsammans ska jobba mot ett gemensamt mål och därför står de fast vid sitt
förlag om att förbundet ska skapa en långsiktig strategi.
Kongressen beslutade
att

anse strategiutredningen och tillhörande förslag föredragna.
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§ 48
ORDNINGSFRÅGA
Gustav Bylund, Östergötland, föreslog att hans tidigare förslag som antogs i arbetsordningen
ska rivas upp då den säger att stadgereglerade förslag ska lyftas. Detta då alla förslag som är
med i handlingarna är stadgereglerade och således kommer alla motioner att lyftas.
Förbundsstyrelsens förslag beskrevs av Gustav som ”lite snett demokratiskt men enklare att
implementera”.
Kongressen beslutade
att

riva upp Gustavs förslag i arbetsordningen som lyder ”Stadgereglerade förslag såsom
budget eller arbetsplan lyfts alltid automatiskt.”, samt

att

gå vidare till förbundsstyrelsens finansieringsutredning.
§ 49

FÖREDRAGNING AV FINANSIERINGSUTREDNINGEN
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog finansieringsutredningen. Förbundsstyrelsen
fick under förra kongressen i uppdrag att se över olika finansieringsalternativ för
organisationens verksamhet. Detta då det gick att se tendenser till att det kommer in mindre
ekonomiska medel från Miljonlotteriet som förbundsstyrelsen betraktar som en signifikant
källa till ekonomiska resurser. Samtidigt har möjligheten till offentligt stöd begränsats.
Utredningen beskriver först hur ekonomin och finansieringen sett ut ur ett historiskt
perspektiv och hur den ekonomiska situationen ser ut idag, både inom UNF men också hos
andra organisationer, vissa som liknar UNF och andra som är mer olika UNF. Detta för att se
hur andra lägger upp sin finansiering och urskilja vilka möjliga alternativ som finns inför
framtiden.
Malin gick främst igenom 5 nyckelsaker som syftar till att säkerställa förbundets ekonomiska
trygghet. Några av dessa syftar till att skapa ekonomisk trygghet på kort sikt och några på lång
sikt. Två av de mest långsiktiga satsningarna som tros vara två av de viktigaste faktorerna för
att säkerställa ekonomin anses vara förbundets insamlingsverksamhet och förbundets
attitydpåverkanssatsning Trivselgerillan. Dessa ingår dock inte som att-satser i
finansutredningen då de styrs av budgeten. Verksamheten ska optimeras så förbundets medel
används mer effektivt samtidigt som kansliet arbetar med hur organisationen ska finansieras.
Den sista handlar om ansvaret som den kommande förbundsstyrelsen har över att optimera
organisationen och arbeta med dess finansiering.
Simon Winnfors, mötesordförande, konstaterade att de förslag som inkommit inte fått någon
föredragande på talarlistan och föreslår därför att kongressen beslutar att anse förslagen
föredragna.
Kongressen beslutade
att

anse finansieringsutredningen föredragen.
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§ 50
ORDNINGSFRÅGA
Emil Johansson, Kronoberg, föreslår att ett beslut ska tas om förbundsstyrelsens förslag
automatiskt ska lyftas eller om inget förslag ska lyftas automatiskt i plena.
Kongressen beslutade
att

förbundsstyrelsens förslag automatiskt ska lyftas i plena.
§ 51

NYKTERHETSPLATTFORMEN
Olle Gynther Zillén, förbundsstyrelsen, med ersättningstalare Tove Achrenius föredrog
förbundsstyrelsens förslag på nykterhetsplattform. Olle presenterade en PowerPoint som
lyfter vad som hänt de två år som gått från senaste kongressen. Under kongressen 2015
beslutades att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag på
nykterhetsplattform till kongressen 2017. Förbundsstyrelsen har inte tagit fram en plan för
hur plattformen ska implementeras i verksamheten men har istället tagit bort det som står i
andra plattformar och program och ändrat så att nykterhetsplattformen fokuserar på själva
nykterheten.
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, konstaterade att frågor inte ska lyftas nu utan på de
roterande gruppsamtalen.
Kongressen beslutade
att

anse nykterhetsplattformen som föredragen.
§ 52

ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Presidiet förklarade att mötet inte ajournerades utan att det fortsätter i en annan form under
de roterande gruppsamtalen.
Tea Olsen, förhandlingsansvarig, redogjorde hur de roterande gruppsamtalen skulle gå till och
välkomnade ombuden ut till skärmarna.
§ 53
ÅTERUPPTAGANDE AV PLENA
Vid 14.30 återgick kongressen till plenaförhandlingar.
Simon Winnfors, mötesordförande, konstaterade att röstlängden inte skulle justeras eftersom
det inte är aktuellt med några beslut före fikat. Simon påminner också om att det råder
nomineringsstopp efter klockan 15.30.
§ 54
PRESENTATION AV FÖRBUNDSSTYRELSEKANDIDAT SEMANUR TASKIN
Semanur Taskin, nominerad till förbundsstyrelsen, presenterade sig själv och berättade om
sitt engagemang och sina tidigare förtroendeuppdrag i andra organisationer, bland annat Grön
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Ungdom och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Hon konstaterade att det hon främst
kommer kunna bidra med till UNF är att bredda räckvidden och relevansen hos flera
ungdomar i samhället. Hon såg gärna att ombuden ställde frågor till henne innan hon lämnade
kongressen för ett bröllop under torsdagen. Semanur tackade sedan för deltagarnas tid.
§ 55
UNDERHÅLLNING MED MAX
Max Johansson, förbundsstyrelsen, berättade att Motdrags redaktör behövde hjälp med att
undersöka hur Motdrag ska utvecklas. Därför uppmanades alla ombud att fylla i en enkät på
UNF:s hemsida. De som gjorde det lovades att vara med i utlottningen av en fidget spinner och
två biobiljetter.
Ombuden svarade på enkäten och lyckades överbelasta UNF:s hemsida.
§ 56
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 20182019
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, föredrog Förbundsstyrelsens förslag på arbetsplan. Anneli
berättade att förbundsstyrelsen fokuserat på vilka mål som ska uppnås till 2019, fokus har
också legat på att inte lägga upp en detaljstyrning av hur förbundet och hur distrikten ska
arbeta för att uppnå dessa. Detta då målen är gemensamma för hela organisationen och det
minskar inflytandet på regional nivå. Förbundsstyrelsen gjorde en analys och kom fram till att
det finns tre områden som förbundsstyrelsen anser vara viktiga för UNF att arbeta med.
Ideologi, drogpolitiskt arbete och organisationsutveckling. Alla medlemmar ska kunna läsa
arbetsplanen och kunna tänka hur de själva ska göra för att uppnå målen. Alla ska känna att de
kan förstå och skapa egna sätt för att nå målen. Förbundsstyrelsen tror att detta öppnar upp
för ett större ägandeskap av arbetsplanen för alla organisationens medlemmar
Ellen Hjort, Norrbotten, lyfte att arbetsplanen är bra och målen är både övergripande och
rimliga men däremot är det mycket beskrivande text istället för målbildstext. Därför är flera av
hennes förslag ändringar i olika formuleringar. Bland annat menade Ellen att inledningen
innehåller flera upprepningar.
Felicia Grill, Kronoberg, lyfte fram arbetsplanens innehåll som bra. Kronobergs delegation
föreslog att förbundsstyrelsen efter varje kongress ska få i uppdrag att konkretisera
arbetsplanen och ta fram tips och förslag på hur distrikten kan hjälpa till att uppnå målen.
Teresa Hellström, Stockholm, lyfte Leo Rudbergs förslag angående UNF:s synlighet i sociala
medier.
Kongressen beslutade
att

anse förslagen till arbetsplanen föredragna.
§ 57

UTDELNING AV SILVERGRISEN
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, delade ut utmärkelsen Silvergrisen, för en god
ekonomisk insats inom organisationen. Mottagaren var en person som haft ett engagemang
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

23

för att säkerställa sitt distrikts ekonomiska stabilitet på både kort och lång sikt samt att ha
öppnat upp för andra medlemmar att engagera sig i organisationens ekonomi. Silvergrisen
tilldelades Emil Johansson, Kronoberg.
Emil Johansson, Kronoberg, tackade för utmärkelsen och uppmuntrades mötesdeltagarna till
att också öppna upp för medlemmarna att engagera sig i organisationens ekonomi.
§ 58
AJOURNERING
Mötet ajournerades 14.55 till 15.30.
§ 59
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs 15.32. Mötesordförande Simon Winnfors informerade om att
det sedan 15.30 rådde nomineringsstopp.
§ 60
ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Tea Olsson, förhandlingsansvarig, berättade hur de roterande samtalen skulle gå till.
Klockan 15.39 gick ombuden till roterande gruppsamtal.
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FEMTE SESSIONEN
Ordf.: Lovisa Bengtsson
Simon Winnfors
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Onsdag den 28 juni

§ 61
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 17.45.
§ 62
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 79.
§ 63

UTDELNING AV GULDCIRKELN
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, delade ut pris för bästa studieinsats till Stockholm Straight
Edge och samarbete med NBV hyllades. Daniel Pilsäter, Stockholm tog emot priset å
Stockholm Straight Edges vägnar och tackade för priset.
§ 64
STRATEGIUTREDNING
Ellen Hjort, Norrbotten, gick upp i talarstolen och yrkade bifall på John Ferners förslag att
uppdra till förbundsstyrelsen att till kongressen 2019 ta fram ett förslag på strategidokument.
Jacob Nehrer, Västmanland, tyckte att kongressen skulle avslå John Ferners förslag.
Emil Johansson, Kronoberg, tyckte att det är viktigt att ha en strategi och yrkar på att vi har en
långsiktig plan för ökning av medlemsantal. Han instämmer också med Isabelle Benfalks
tidigare reservation.
Simon Schönbeck, Skåne, tycker att vi behöver långsiktighet men anser att det kan ta för
mycket energi och tid av FS och att kongressen inte borde besluta om sådant.
Erik Tegnander, förbundsstyrelsen, instämde med Simon Schönbeck och underströk att det
tar tid och pengar. Han påpekade också att om förbundsstyrelsen prioriterar detta kommer
annat att falla bort.
Josefin Larsson, Skaraborg, undrade när strategidokumentet skulle uppdateras och om detta
skulle beslutas om varje kongress.
Kongressen beslutade
att

notera utredningen,
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att

förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och
implementeringsplan för arbetsplanen som innefattar insatser både innan och efter
kongressen,

att

alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen,

att

förbundsstyrelsens arbetsplansförslag alltid ska ha en tydlig utgångspunkt i UNF:s
vision,

att

förbundsstyrelsen tar fram verktyg för hur överlämningar mellan styrelser kan göras
på ett smidigt sätt, samt

att

avslå John Ferners förslag om att uppdra förbundsstyrelsen att ta fram ett
strategidokument till kongressen 2019.
§ 65

FÖRBUNDSSTYRELSENS FINANSIERINGSUTREDNING
Kongressen beslutade
att

förbundsstyrelsen ska se över verksamhetsplaneringsprocess och
verksamhetsuppbyggnad för att på ett mer effektivt sätt använda bidrag för att
finansiera UNF:s verksamhet,

att

förbundsstyrelsen ska se över möjligheten att vika större personella resurser åt
arbete med finansieringsfrågor,

att

alla UNF:s kommande förbundsstyrelser ska se över aktuella förutsättningar och
möjligheter för finansiering samt bedriva ett utvecklingsarbete av UNF:s
finansiering, samt

att

notera utredningen.
§ 66

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 NYKTERHETSPLATTFORM
Kongressen beslutade
att

under rubriken Folkhälsa ändra sista meningen ”Beroendet skadar också andra i
personens närhet, inte minst anhöriga som ofta tar en tung belastning.” till ”
Beroendet skadar också andra i personens närhet, inte minst anhöriga som ofta blir
medberoende.”, samt

att

med gjorda ändringar anta förslaget till Nykterhetsplattform.
§ 67

PRAKTISK INFORMATION OCH AJOURNERING
Lovisa Bengtsson påminde ombudsförsamlingen om att inte missa invigningen samma kväll,
onsdag 19.00 på CCC. Vid 17.44 beslutade kongressen
att

ajournera mötet till torsdag 09.00.
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SJÄTTE SESSIONEN
Ordf.: Jenny Karinsdotter
Simon Winnfors
Sekr.: Victor Melinder
Samuel Scherman

Torsdag den 29 juni

§ 68
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 09.03.
§ 69
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 78 stycken.
§ 70

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 20182019
Ellen Hjort, Västerbotten, lyfte sina ändringsförslag på sina yrkanden som innebar en
jämkning med Ellen Hjorts tidigare förslag, och förslag lagda av Daniel Bergdahl och Gustav
Bylund. Innebörden av detta skulle främst vara en språklig förändring.
Anna Källbäcks, Dalarna, yrkade för sitt ändringsförslag på första punkten under rubriken
”UNF:s medlemmar samlas i den drogpolitiska kampen och är de ledande unga rösterna i
debatten”. Hon föreslog
att

ändra punkten ”UNF enas kring och driver en alkoholpolitisk nyckelfråga”
till ”UNF fokuserar på endast en alkoholpolitisk nyckelfråga i taget.”
alternativt ”UNF fokuserar, vid ett tillfälle under mandatperioden, på en
alkoholpolitisk nyckelfråga för att belysa den maximalt.”

då Anna Källbäcks tyckte att punkten var luddig och önskade att få ett förtydligade från
förbundsstyrelsen kring tolkning av formuleringen.
Gustav Bylund, Östergötland, lyfte sitt förslag
att

under rubriken ”genom fler engagerade medlemmar och mångsidig
verksamhet blir UNF kraftfullare som organisation” lägga till punkten:
”UNF utvecklar sin officiella närvaro på sociala medier, med målet att UNF
ska göra minst ett inlägg på sociala medier såsom Facebook, Instagram eller
Twitter varje dag.”

Med argumentet att förslaget är ett konkret mål till skillnad från den förslagna arbetsplanens
övriga mål.
Johan Andersson, Dalarna, hade lite frågor till förbundsstyrelsen om de två mätbara målen:
Om siffran 4 000 medlemmar var det sammanlagda målet för distriktens målsättningar samt
kring definition av geografisk spridning.
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§ 71
ORDNINGSFRÅGA
Ordningsfråga från Josefin Larsson, Skaraborg, om att gå igenom rubrik för rubrik.
Kongressen beslutade
att

diskutera arbetsplanen rubrik för rubrik och sedan gå till beslut angående hela
arbetsplanen.
§ 72

ÅTER TILL FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLANEN 2018-2019
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, efterlyste resultatet från gruppsamtalen under gårdagen
för att underlätta att veta vad kongressen hade att utgå från.
Simon Winnfors, mötesordförande, läste upp alla de förslag och att-satser som bifallits genom
de roterande gruppsamtalen.
Lovisa Ferner, Kronoberg, yrkade för
att

förbundsstyrelsen efter varje kongress konkretiserar arbetsplanen och tar
fram lättillgängliga riktlinjer för medlemmar, föreningar och distrikt kring
hur de kan jobba med den.

Simon Schönbeck, Skåne, slog ett slag för Ellen Hjorts förslag på inledning då nuvarande
inledning ansågs som onödigt lång.
Johanna Mattsson, Västmanland, ställde en fråga till Kronoberg angående deras förslag om
vad de menade med konkretiserade, om det var en lista på saker eller olika krav.
Felicia Grill, Kronoberg, menade att Kronobergs förslag innebär att i inledningen ska det stå
hur en medlem, gammal som ny, ska kunna bidra till arbetsplanens genomförande.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, bemötte förslagen angående inledning. Alla ska kunna
förstå tanken med hjälp av den nuvarande inledningen, kortas den ner blir den svårare att
förstå för främst nya medlemmar. Förbundsstyrelsen kommer inte bemöta redaktionella
ändringar, utan uppmanade kongressen att lägga tid på faktiska yrkanden.
Ellen Hjort, Norrbotten, angav sig få intrycket att samma text finns senare i arbetsplanen och
bättre formulerad.
§ 73
INFORMATION
Simon Winnfors, mötesordförande, bryter och påminner att parfymer och andra starka dofter
inte är tillåtet under kongressen.
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§ 74
ORDNINGSFRÅGA
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, upplyser vad ombud som vill jämka förslag eller dra
tillbaka förslag behöver göra i VoteIT. Ombuden gör det själva genom att dra tillbaka sitt eget
förslag direkt i VoteIT och det räcker inte med att ombudet säger det i talarstolen.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, ville göra en alternativ tolkning av arbetsordningen kring
vad som krävs för att behandla förslag nämligen
att

alla förslag som ska tas upp i plena måste antingen komma från de roterande
gruppsamtalen eller få majoritet i en röstning.

Jenny Karinsdotter, mötesordförande, berättar att deras tolkning av arbetsplanen vid beslut är
att

alla förslag som inkom från de roterande gruppsamtalen eller inlämnade
efter de gruppsamtalen ska bearbetas i plena.

Emil Johansson, Kronoberg, väckte förslaget angående ordningsfrågan om
att

alla förslagen ska ha fått 15 bifall i de roterande gruppsamtalen eller ha fått
majoritet i plena för att lyftas.

Gustav Bylund, Östergötland, tyckte att presidiets tolkning var en bättre variant då det skulle
göra det enklare att ta fram jämkningsförslag.
§ 75
SAKUPPLYSNING
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, upplyste att om Emil Johanssons förslag på
ordningsfrågan går igenom och om det inte finns några motförslag, går vi direkt till beslut i
frågan. Hon bad kongressen lämna ett ändringsförslag angående ordningsfrågan om någon så
ville.
§ 76
BESLUT ANGÅENDE ORDNINGSFRÅGAN
Kongressen beslutade med 48 mot 28 röster
att

alla förslagen ska ha fått 15 bifall i de roterande gruppsamtalen eller ha fått majoritet i
plena för att lyftas.
§ 77

ÅTER TILL FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLANEN 2018-2019
Johan Andersson, Dalarna, undrade hur förbundsstyrelsen ska bedöma målet ”Alla UNF:s
medlemmar har aktivt reflekterat över innebörden i sitt nyktra ställningstagande”
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, ville pointera att tolkningsrätten ligger hos kommande
förbundsstyrelse och distriktsstyrelser. UNF:aren skulle till exempel kunna ha pass om detta.
Simon Schönbeck, Skåne, slog ett slag för Henrik Yxings förslag
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att

ändra arbetsplansmålet ”Alla UNF:s medlemmar har aktivt reflekterat över
innebörden i sitt nyktra ställningstagande” till ”Alla UNF:s medlemmar ska
ha möjlighet att delta på forum där de ges möjlighet att reflektera över sitt
nyktra ställningstagande.”

Anledningen var att en plan ska vara genomförbar. Vissa medlemmar kanske inte känner sig
trygga att prata om sitt ställningstagande.
Gustav Bylund, Östergötland, yrkade för avslag på Henrik Yxings förslag då att vara med i UNF
är redan där ett tydligt ställningstagande och ställningstagandet är anledningen vi är med i
UNF. Därför yrkar Gustav Bylund för förbundsstyrelsens förslag.
§ 78
AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades för fika vid 10.00.
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SJUNDE SESSIONEN
Ordf.: Simon Winnfors
Jenny Karinsdotter
Sekr.: Emil Lisell
Johan Persson

Torsdag den 29 juni

§ 79
SÅNG
Johan Persson, mötessekreterare, ledde med dånande stämma ombuden i Vi bygger landet.
§ 80
HÄLSNING FRÅN BESTYRELSEN I VÄSTERNORRLAND
Kamilla Andersson, Victor Melinder, Mårten Edström, Petra Hultin, Alice Nordgren, Jenny
Ahlström och Kim Axelsson från Västernorrland kom upp på scenen.
Kamilla Andersson, bestyrelsen i Örnsköldsvik, hälsade alla UNF:are välkomna till
Örnsköldsvik om två år. Hon berättade att planeringen redan är igång, att det kommer finnas
bra vegetarisk mat och att det kommer vara nära från masslogin till förhandlingssalen.
Kongressen 2019 har en Facebooksida och ett Instagramkonto. Kamilla berättade att den som
började följa dem hade chansen att vinna en Fjällrävenkånken.
Kamilla visade en burk surströmming och beklagade att hon inte hade någon burköppnare
med sig. Johan Persson, mötessekreterare, överlämnade ett multitool. Ett öppnande av
burken företogs av ett flertal funktionärer. Panik utbröt i församlingen.
§ 81
HÄLSNING FRÅN TOLLARE OCH WENDELSBERGS FOLKHÖGSKOLOR
Folkhögskolerektorerna Sören Eriksson, Wendelsbergs folkhögskola, och Mats Kempinsky,
Tollare folkhögskola, frågade vilka utav ombuden som varit på folkhögskolorna och
konstaterade att det var fler än hos IOGT-NTO. De ville uppmuntra UNF att hålla sina
arrangemang på rörelsens folkhögskolor.
De berättade om det framtida sammarbetet med UNF kring Höjdarenutbildningen och att
skolorna i framtiden kommer samarbeta mer med varandra och göra kurser med lärare från
båda skolorna. De berättade också om möjligheten att arrangera distansutbildningar på
skolorna. Både Wendelsberg och Tollare har allmän kurs, den som saknar gymnasiekompetens
kan skaffa det på folkhögskola. Det finns också yrkesutbildningar på skolorna som leder till
jobb.
Rektorerna avslutade med att fråga hur många som skulle rekommendera Tollare och
Wendelsberg, vilket i princip hela församlingen skulle göra.
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§ 82
SURSTRÖMMINGSBURKEN
Den öppnade burken överlämnades till mötesordförande Simon Winnfors och visade sig
innehålla godis som lovades ombuden om de skulle komma att sköta sig under
förhandlingarna.
§ 83
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs 10.52.
§ 84
DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 20182019
Ellen Hjort, Norrbotten, förklarade via en lapp till presidiet att hon valt att dra tillbaks sitt
förslag om personer som brinner för nykterhet, solidaritet och demokrati och istället lägga
fram ett nytt förslag som innebär en jämkning med Daniel Bergdahls förslag på samma
område. Hon drog även tillbaks sitt förslag om UNF som en attraktiv organisation och la
istället fram ett nytt förslag som innebar en jämkning med Gustav Bylunds förslag.
Kongressen beslutade
att

lyfta Ellen Hjorts förslag om personer som brinner för nykterhet, demokrati och
solidaritet men som inte är medlemmar i UNF§ 85

ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
att

lyfta Ellen Hjorts förslag om UNF som en attraktiv organisation.
§ 86

INFORMATION FRÅN PRESIDIET
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, informerade om hur presidiet markerar att talartiden
lider mot sitt slut.
§ 87
ORDNINGSFRÅGA
Gustav Bylund, Östergötland, lyfte Karl-Johan Johanssons förslag om sociala medier och
menade att detta var en bättre version av hans eget förslag.
Även Ellen Hjort, Norrbotten, Johan Stoltz, Norrbotten, och Katarina Lindmark, Norrbotten,
lyfte Karl-Johan Johanssons förslag om sociala medier och menade att detta var en bättre
version.
Jacob Nehrer lyfte sitt eget förslag om kunskapsnivån hos distriktskassörer.
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

32

Kongressen beslutade
att

lyfta Karl-Johan Johanssons förslag om sociala medier.

att

lyfta Jacob Nehrers förslag om kunskapsnivån hos distriktskassörer.
§ 88

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 20182019
Johan Andersson, Dalarna, frågade förbundsstyrelsen om hur de kommit fram till målet 4000
betalande medlemmar och hur de definierar stor geografisk spridning.
Karl-Johan Johansson, Skåne, pläderade för sitt förslag att lägga till en punkt om en mer aktiv
roll i sociala medier. Han menade att det är ett viktigt budskap till kommande styrelse att
aktivt arbeta med detta. Därmed föreslog han kongressen besluta
att

i punktlistan under rubriken ”Genom fler engagerade medlemmar och
mångsidig verksamhet blir UNF kraftfullare som organisation” lägga till
punkten: ”UNF utvecklar och har en mer aktiv roll på sociala medier.”

Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, svarade att siffran 4000 betalande medlemmar är en höjd
ambitionsnivå jämfört med dagens situation. Begreppet stor geografisk spridning kommer bli
upp till nästa förbundsstyrelse att tolka.
Emil Johansson, Kronoberg, talade om förslaget om utvecklat stöd till distriktskassörer, han
menade att det är bra men att det inte bör ligga under arbetsplanen eftersom arbetsplanen kan
bli stor och svårhanterlig. Istället bör den ligga under bildningssystemet.
Jacob Nehrer, Västmanland, yrkade bifall på sitt förslag angående bildningsnivån hos
distriktskassörer och menade att det var ett bättre förslag än Gustav Bylunds i samma fråga
eftersom det inte lämnade några kryphål. Han menade att det hellre skulle tas i arbetsplanen
än enbart i bildningssystemet. Han föreslog kongressen besluta
att

istället för ” UNF har ett väl utbyggt stöd till kassörer på alla nivåer inom
förbundet” lägga till ”UNF utvecklar kunskapsnivån hos kassörer på alla
nivåer inom förbundet” under Organisation.
§ 89

ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga ställdes till presidiet om att justera röstlängden.
Kongressen beslutade
att

justera röstlängden inför nästa beslut.
§ 90

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 20182019
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, informerade om att det inte går att sätta upp sig på
talarlistan mer än fem gånger under samma punkt och att arbetsplanen är en punkt.
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§ 91
ORDNINGSFRÅGA
Dalarnas delegation lämnade in ett ändringsförslag via Anna Källbäcks, Dalarna. De föreslog
kongressen besluta
att

ändra FS formulering ”UNF enas kring och driver en alkoholpolitisk
nyckelfråga.” till ”UNF fokuserar på endast en alkoholpolitisk nyckelfråga i
taget.”

Alternativt
att

ändra FS formulering ”UNF enas kring och driver en alkoholpolitisk
nyckelfråga.” till ”UNF fokuserar, vid ett tillfälle under mandatperioden, på
en alkoholpolitisk nyckelfråga för att belysa den maximalt.”

Kongressen beslutade
att

lyfta Dalarnas förslag.
§ 92

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 20182019
Simon Schönbeck, Skåne, lyfte Ellen Hjorts förslag om lobbyism kontra aktivism. Lobbyismen
är ett verktyg, en metod för att bedriva aktivism, som inte borde nedprioriteras. Han föreslog
kongressen besluta
att

stryka orden ”över lobbyister” i meningen ”Vi ska våga vara aktivister över
lobbyister, vi ska våga vara radikala och nytänkande”.

Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, menade att det viktiga i förbundsstyrelsens förslag om
alkoholpolitisk nyckelfråga var ordet ”enas”. Det handlar om att hitta vår inre glöd
tillsammans. När det gäller lobbyismen säger texten att vi ska våga vara aktivister över
lobbyister och det är inte en värdering av lobbyismen.
Emmelina Hjort, Västerbotten, frågade vem som kommer bestämma vilken alkoholpolitisk
nyckelfråga UNF ska driva och menade att det beslutet borde ligga hos medlemmarna snarare
än förbundsstyrelsen.
Katarina Lindmark, Norrbotten, påpekade att Ellen Hjorts förslag om lobbyism inte innebär
en prioritering av lobbyism utan endast att den negativa formuleringen om lobbyism tas bort.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, svarade att skrivningen om aktivism och lobbyism inte
innebär en värdering av lobbyismen och att nästa förbundsstyrelse kommer bestämma den
alkoholpolitiska nyckelfrågan, men att det kommer göras så alla medlemmar kan känna
ägandeskap för frågan.
Simon Schönbeck, Skåne, menade att förbundsstyrelsens förslag visst är en negativ värdering
av lobbyismen oavsett hur de som skrivit den menat.
Johan Andersson, Dalarna, frågade hur förbundsstyrelsen ska säkerställa att medlemmar blir
trygga i att debattera drogpolitiska frågor.
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Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, svarade att det är svårt att tolka målet om att säkerställas
att medlemmar blir trygga i att debattera drogpolitiska frågor men att det handlar om att höja
kunskapsnivån och att veta hur drogpolitiska frågor kan drivas.
§ 93
AJOURNERING
Mötet beslutade att ajournera sig 11.18.
§ 94
HÄLSNINGSANFÖRANDE FRÅN CAN
Håkan Leifman från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, berättade
om centralförbundets arbete med att samla in och sprida kunskap om alkohol och andra
droger. UNF är en av 50 medlemsorganisationer i CAN och Håkan uppmanade oss att använda
deras resurser bland annat i form av deras omfattande bibliotek.
Det är lätt att måla upp en nattsvart bild av framtiden när vi talar om alkohol och narkotika.
Många tendenser i världen ger anledning till farhågor inför framtiden: Brexit,
klimatförändringar, Sverigedemokraternas tillväxt i opinionen.
I alkoholfrågan finns dock anledning att ha en positiv framtidsbild. Alkoholkonsumtionen i
årskurs nio sjunker kraftigt. Volymen alkohol som konsumeras i årskurs nio sjunker med
sjuttio procent. Bland gymnasisterna har volymkonsumtionen sjunkit med 45 procent. Bland
de i åldern 20-25 sjunker också konsumtionen, endast bland äldre ökar den. Sextio procent av
niorna har aldrig druckit, bland övriga fyrtio procent dricker många väldigt lite. Många bryter
mot normen utan att vara medlemmar i UNF. Håkan menade att UNF borde kunna rekrytera
några fler ur den gruppen.
Andelen som dricker bland ungdomar och unga vuxna är lägst sedan 60-talet. De som kommer
in i vuxenlivet dricker mindre och försiktigare. Endast gruppen 55 och äldre dricker mer.
I regeringens nya ANDT-strategi talas allt mer om folkhälsa och jämställdhet, vilket inte är fel i
sig, men alkohol behandlas som en konsekvens på ohälsa snarare än ett problem i sig. Alkohol
och narkotika skapar i sig dålig folkhälsa. Vi vill inte tillbaks till 70-talets syn på droger som en
konsekvens av sociala skillnader istället för något som i sig skapar ohälsa. Det viktigaste vi kan
göra för att minska drogernas skadeverkningar är att bedriva en bra restriktiv politik.
Alkoholen är det stora problemet men missbruk av narkotika och blandmissbruk visar idag
inte samma positiva utveckling som alkoholen. Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat
kraftigt. Antalet som vårdas för narkotikaproblem bland unga vuxna ökar kraftigt.
Narkotikafrågan kommer antagligen bli en större politisk fråga framöver.
Ju mer narkotika som används ju större problem, totalkonsumtionsmodellen gäller även för
narkotika. Politiken bör syfta till att begränsa tillgängligheten och för för illegala droger ska
visionen vara noll. Vi vet idag inte om bruket av narkotika har ökat, till skillnad från alkoholoch tobaksbruket har vi ingen bra forskning på det. Håkan önskade att UNF och IOGT-NTO
skulle ta ett större initiativ i narkotikafrågan. Det är andra krafter som hörs mest i dessa frågor.
CAN kan ge bra underlag, nykterhetsrörelsen kan driva bra politik.
Håkan önskade kongressen lycka till och hoppades kunna komma tillbaka 2019.
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§ 95
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Klockan 11.32 återupptogs förhandlingarna.
§ 96
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 78.
§ 97

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ARBETSPLAN 2018-2019
Kongressen beslutade
att

ersätta inledningen (det som står under visionen och över första rubriken) med
”UNF ska vara en stark, ideologisk folkrörelse som engagerar unga i kampen för ett
demokratiskt, solidariskt och drogfritt samhälle. Vi behöver därför bilda och
engagera oss direkt i ideologin, skapa nyktra mötesplatser och ta kampen i
drogpolitiken.”,

att

ändra meningen ”Det nyktra ställningstagandet handlar inte bara om påskriften på en
medlemskapstalong, det handlar om att ha förstått varför ens ställningstagande är
viktigt och därför valt att göra det” till ”Det nyktra ställningstagandet handlar om att
ha förstått varför ens ställningstagande är viktigt”,

att

ändra arbetsplansmålet ”Alla UNF:s medlemmar har aktivt reflekterat över
innebörden i sitt nyktra ställningstagande” till ”Alla UNF:s medlemmar ska ha
möjlighet att delta på forum där de ges möjlighet att reflektera över sitt nyktra
ställningstagande.”,

att

avslå Josefin Larssons förslag om att stryka ett ”vara”,

att

ändra stycket ”Det finns också många som brinner för frågor inom nykterhet,
demokrati och solidaritet men som av olika anledningar inte har blivit medlemmar
eller engagerat sig i UNF. UNF borde vara en självklar plats att organisera sig för den
som har ett intresse i våra frågorna. För att åstadkomma det måste vi ha en tydligare
ideologisk profil mot omvärlden och lätta sätt att engagera sig.” till ”Det finns många
som brinner för frågor inom nykterhet, demokrati och solidaritet men ännu inte har
blivit medlemmar i UNF. UNF ska vara en självklar plats att organisera sig för den
som har ett intresse för våra frågor. För att åstadkomma det måste vi ha en tydligare
ideologisk profil mot omvärlden och lätta sätt att engagera sig.”,

att

ändra ”UNF ska vara en attraktiv plattform att organisera sig genom för de som delar
UNF:s värderingar” till ”UNF är en attraktiv organisation att engagera sig i för de som
delar UNF:s värderingar.”,

att

ändra från ”UNF ska prata om det som är viktigt för målgruppen” till ”UNF ska prata
om det som är viktigt för oss unga.”,
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att

i punktlistan under rubriken ”Genom fler engagerade medlemmar och mångsidig
verksamhet blir UNF kraftfullare som organisation” lägga till punkten: ”UNF
utvecklar och har en mer aktiv roll på sociala medier.”,

att

ändra ordet ”medlemskapstid” (sista ordet i andra stycket under andra rubriken) till
”medlemstid”,

att

skriva om meningen ”Att engagera sig i UNF ska inte vara ensidigt utan ta hänsyn till
att människor har olika behov och därför behöver formerna för engagemang
reflektera det” till ”UNF:s engagemangsformer ska reflektera att olika människor har
olika behov och intressen.”,

att

ta bort ordet ”också” ur meningen ”UNF:s verksamhet ska också vara givande för de
som deltar. Att medlemmar utvecklas och stärks som individer genom UNF:s
verksamhet gör att deras engagemang fortsätter vara meningsfullt hela deras
medlemskapstid.”,

att

avslå Gustav Bylunds förslag om stöd till kassörer,

att

lägga till ”UNF utvecklar kunskapsnivån hos kassörer på alla nivåer inom förbundet”
under Organisation,

att

avslå Dalarnas delegations förslag att ändra ”UNF enas kring och driver en
alkoholpolitisk nyckelfråga” till ”UNF fokuserar, vid ett tillfälle under
mandatperioden, på en alkoholpolitisk nyckelfråga för att belysa den maximalt.”,

att

med 51 mot 27 röster avslå Dalarnas delegations förslag att ändra ”UNF enas kring
och driver en alkoholpolitisk nyckelfråga” till ”UNF fokuserar, vid ett tillfälle under
mandatperioden, på en alkoholpolitisk nyckelfråga för att belysa den maximalt.”,

att

stryka meningen ”Vi är ungdomar, och vi behöver prata som ungdomar, agera som
ungdomar och påverka som ungdomar”,

att

stryka orden ”över lobbyister” i meningen ”Vi ska våga vara aktivister över lobbyister,
vi ska våga vara radikala och nytänkande”,

att

med ovanstående ändringar anta förbundsstyrelsens förslag på arbetsplan 2018-2019,
samt

att

förbundsstyrelsen efter varje kongress konkretiserar arbetsplanen och tar fram
lättillgängliga riktlinjer för medlemmar, föreningar och distrikt kring hur de kan
jobba med den.

John Ferner, Kronoberg, Felicia Grill, Kronoberg, Emma Axelsson, Kronoberg, och Emil
Johansson, Skaraborg, reserverade sig mot beslutet att avslå förslaget att skriva in en del om
utvecklande av kassörer i arbetsplanen med motiveringen: ”En arbetsplan för en
förbundsorganisation som UNF bör vara övergripande och prioritera de mål som är viktigast
för organisationen. Vi är inte emot ett utvecklat stöd för kassörer, snarare för, men tror inte att
det ska stå med i dokumentet som visar vad som är allra viktigast för oss i UNF under de två
kommande åren. Vi hade velat ha en text om detta i bildningssystemet istället.”
Anna Källbäcks, Alma Kock, Johan Andersson, Francesco Wagner, Daniel Bergendahl,
Benjamin Larsson, Marcus Eriksson samt Mahmod Wiggo Yousef reserverade sig mot beslutet
att anta förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan med motiveringen:
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”Vi reserverar oss mot beslutet att anta arbetsplanen då vi anser att den ger FS för stor
tolkningsrätt. Med så stora tolkningsmöjligheter får FS också möjlighet att slingra sig i
kommande verksamhetsberättelse, anser vi.”
§ 98
TIDSKALIBRERING
Simon Winnfors, mötesordförande, informerade om att presidiets klocka visade 12.02 och att
ombuden kunde kalibrera sina klockor efter detta för att garanterat vara i tid.
§ 99
AJOURNERING
Klockan 12.03 ajournerade kongressen sig för lunch.
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ÅTTONDE SESSIONEN
Ordf.: Sergio Manzanares
Jenny Karinsdotter
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Torsdag den 29 juni

§ 100
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 13.05.
§ 101
REDOVISNING AV TALARSTATISTIK
Thomas Ahlström, förhandlingsansvarig, redovisade lite statistik från talartidsmätning med
hjälp av en serie diagram. Sammanfattningsvis är det övervägande personer med pronomenet
”han” som pratat, och ett ganska litet antal individer står tillsammans för större delen av den
totala talartiden.
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§ 102
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3
BILDNINGSSYSTEM
Max Johansson, förbundsstyrelsen, och Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, föredrog
förbundsstyrelsens förslag till bildningssystem. Det är ganska många ändringar, som kretsar
kring hur medlemstrappan kopplat till engagemang och kurser är tänkt att fungera. UNF:aren
Avancerad föreslås tas bort, Ledaren läggs till, Höjdaren ändras, färre DSS:er, fler
förbundssamlingar, med mera. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta förslaget till nytt verksamhetsutvecklarsystem.

Max Wallin, Uppsala, hade lagt ett ändringsyrkande kring punkten ”Bildning” där de vill ändra
en mening och föreslog alltså
att

under fliken föreningar ändra meningen ”egen bildningsverksamhet genom
NBV” till ”egen bildningsverksamhet som i största möjliga mån går genom
NBV”.
§ 103

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 UNF:S
PRINCIPER
Förbundsstyrelsen ansåg förslaget föredraget. De föreslog kongressen besluta
att

revidera UNF:s principer i enligt med förbundsstyrelsens förslag.

Gustav Bylund, Östergötland, ville riva upp en princip kring SD på grund av en splittring i det
som då var var Sverigedemokratisk Ungdom. Han föreslog
att

riva upp principen 2015:§150 ”Förtroendeuppdrag inom
Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom anses utgöra ett
brott mot solidaritetsstadgan då de verkar för ett odemokratiskt och
osolidariskt samhälle.” och att istället anta som ny princip
”Förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk
Ungdom eller Ungsvenskarna SDU anses gå emot UNF:s grundsatser då de
verkar för ett odemokratiskt och osolidariskt samhälle.”

Arvid Ståhl, Södermanland, hade lagt ett förslag om hållbara produkter och ville där ändra i
principen och ta bort ”ekologiska” då han ansåg det anti-vetenskapligt. Istället ville han se det
ersatt med ”veganska”. Han föreslog
att

riva upp och ta om princip ”§ 190 UNF köper hållbara produkter, alltså
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produkter, då vi jobbar för en
bättre värld”, med gjorda ändringar: ”§ 190 UNF köper hållbara produkter,
alltså veganska, ekonomiskt och socialt hållbara produkter, då vi jobbar för
en bättre värld”, samt

att

riva upp och ta om princip ”§ 190 UNF köper hållbara produkter, alltså
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produkter, då vi jobbar för en
bättre värld”, med gjorda ändringar:” § 190 UNF köper ekonomiskt och
socialt hållbara produkter, då vi jobbar för en bättre värld”.
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Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, hade lagt massor av förslag och uppmuntrade ombuden
att fånga honom och prata med honom om dem.
§ 104
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 3 OM DROGLIBERALA ARTISTER
Motionären ansåg motionen föredragen. Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

bifalla första att-satsen i förslaget under 44 § i kongressprotokollet från 2013

eller, i andra hand,
att

bifalla andra att-satsen under 44 § i kongressprotokollet från 2013.

Maria Emilsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande. De ville avslå
motionen och noterade att förbundsstyrelsen inte tyckte att det var en kongressfråga.
§ 105
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 4 OM SAMVERKAN INOM IOGT-NTORÖRELSEN GAGNAR UTVECKLINGEN AV VÅRA ENSKILDA FÖRBUND
Mårten Edström, Västernorrland, var inte motionär men hans namn stod på den p.g.a. ett
missförstånd. Han meddelade att UNF Västernorrland inte står bakom motionen. Motionen
föreslog kongressen besluta
att

uppdra till förbundsstyrelserna och riksstyrelsen att påbörja ett
utvecklingsarbete för att utveckla rörelsesamverkan. Detta kan med fördel
ske genom ett antal gemensamma tjänster på kansliet,

att

uppdra till riksstyrelsen att initiera en utvecklad rörelsesamverkan i ett antal
distrikt som har ett speciellt intresse av detta.

Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, redogjorde för riksstyrelsens svar på motionen.
Riksstyrelsen ville anse den första att-satsen besvarad och avslå den andra.
§ 106
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 5 OM MER GEMENSKAP INOM VÅR RÖRELSE
NÄR VI TRÄFFAS
Ingen motionär ville föredra motionen. Motionen föreslog
att

UNF vid rörelsegemensamma samlingar ska verka för att en eller flera
programpunkter utöver gemensamma måltider utformas så att deltagare
blandas från de olika förbunden.

Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens svar. Riksstyrelsen ville anse
motionen besvarad. Lucas noterade även motionens likhet med motion nr 4.
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§ 107
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 6 OM VÄRVARPREMIER
Johan Fridlund, motionär, föredrog motionen. Han tyckte att det var svårt att hitta ideella till
att värva och trodde att någon form av premiering till de som hjälpte till med det vore bra. Han
uppskattade också tilläggsförslaget som UNF Västerbotten lagt. Han föreslog
att

återuppliva en form av premiering för de som värvar betalande medlemmar.

Maria Emilsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar. De ville avslå motionen,
framförallt för att de inte ville ha en organisationskultur som byggde på materiella belöningar
för grundläggande verksamhet. Istället ska det vara en naturlig del av medlemskapet i
förening, distrikt och förbund.
§ 108
ORDNINGSFRÅGA OM MOTION NR 4
En viss diskussion uppstod kring huruvida motion nr 4 ens kunde behandlas, då den tydligen
varit falskeligen inskickad. Presidiet bestämde att motionen behandlas under roterande
gruppsamtal, men att förbundsstyrelsen undersöker och tolkar stadgarna under pausen och
återkommer om den borde strykas.
§ 109
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5
VERKSAMHETSUTVECKLARSYSTEM
Max Johansson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till
verksamhetsutvecklarsystem. Framförallt handlade ändringarna om den process som leder till
fördelningen av personella resurser, som är helt ny. Dessutom har en del saker strukits ur
systemet, samt förtydligat relationen mellan arbetsgivaransvar och uppdragsledaransvar.
Förbundsstyrelsen föreslog
att

anta förslaget till nytt verksamhetsutvecklarsystem.

Gustav Bylund, Östergötland, hade lagt tre förslag på verksamhetsutvecklarsystem och
sammanfattade dessa. Han föreslog
att

stryka ”och utvecklas” från första meningen, första stycket under
”Fördelningsprinciper”,

att

stryka ”Inget distrikt ska dock ha mer än en heltidstjänst.” från första stycket
i ”Fördelningsprinciper”,

att

byta hela ”Fördelningsprinciper” mot följande text:
Fördelningsprinciper
Resurserna som läggs på verksamhetsutvecklare ska fördelas lika mellan
distrikten. Alla distrikt har rätt till samma hjälp och stöd som andra distrikt.

Arvid Ståhl, Södermanland, hade också lagt ett förslag och redogjorde för detta. Han föreslog

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

42

att

lägga till en sektion om frivillighet i verksamhetsutvecklarsystemet där det
står:
Frivillighet
Alla distrikt finner inte att verksamhetsutvecklare är den optimala resursen
för deras behov. Distrikt kan därför vilja ha stöd från förbundet i andra
former än verksamhetsutvecklare.
För att använda UNF:s resurser på bästa sätt kan distrikt därför begära att
istället för verksamhetsutvecklare få andra resurser, såsom
projektanställning, deltidsanställning av annan anställd inom IOGT-NTOrörelsen eller ökat distriktsbidrag.
Detta sker genom beslut med minst 2/3 majoritet på ett distriktsårsmöte och
implementeras i samråd med förbundsstyrelsen inom 18 månader.
Ett distrikt kan välja att gå tillbaks till att ha en verksamhetsutvecklare
genom beslut med minst 2/3 majoritet på ett distriktsårsmöte.

Jacob Hjort, Västerbotten, ersättningstalade genom Kim Nguyen, och ville att FS skulle ta
hänsyn till geografisk spridning i fördelningen.
§ 110
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 7 OM ATT FÖRBÄTTRA
KLUSTERSAMARBETET
Motionen ansågs föredragen. Den föreslog
att

lägga till i arbetsplanen ”Förbundet arrangerar i samråd med distrikten 1
klusterträff varje år för varje kluster”, samt

att

lägga till en budgetpost på 30 000 kr för klustersamarbete.

Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar: avslag i sin helhet. De
ville avslå då klustersamarbetet är en personalfråga, och inte för den ”ideella sidan” av
organisationen. Med detta sagt ville inte förbundsstyrelsen sätta stopp för samarbete över
distriktsgränserna.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, berättade om erfarenheterna från klustersamarbetet i
Västerbotten och tyckte att det var orimligt att så få verksamhetsutvecklare hanterade en så
stor geografisk yta.
§ 111
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 8 OM VEM ÄR ANSVARIG FÖR
VERKSAMHETSUTVECKLARNAS ARBETSMILJÖ?
Motionen ansågs föredragen. Den föreslog
att

uttala som principbeslut att förbundet är i helhet betalningsansvariga för
verksamhetsutvecklares arbetsmiljö och kontor,

eller att alternativt besluta
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

43

att

uttala som principbeslut att distrikten är i helhet betalningsansvariga för
verksamhetsutvecklares arbetsmiljö och kontor.

Malin Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar. FS höll med
motionären, och har förtydligat frågan i det nya förslaget till verksamhetsutvecklarsystemet.
Därför ville de anse motionen besvarad.
§ 112
ORDNINGSFRÅGA OM MOTION NR 4
Förbundsstyrelsen har gjort tolkningen att motion nr 4 är felaktigt inskickad och inte kommer
att behandlas. Om någon vill behandla den ändå går det bra att lämna in en ordningsfråga om
saken.
§ 113
PRAKTISK INFORMATION
Tea Olsen, förhandlingsansvarig, berättade om upplägget för det kommande roterande
gruppsamtalet. Alla sex stationer kommer att vara olika, och stationerna fyra och sex har bytt
plats. Hon berättade även om några andra praktiska detaljer.
§ 114
ROTERANDE MUPPSAMTAL
Ombudsförsamlingen begav sig ut på roterande gruppsamtal vid 13.50.
§ 115
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera mötet till 15.30.
§ 116

BESÖK FRÅN MILJONLOTTERIET
Under ajourneringen kom Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, med lite praktisk information,
ledde ombudsförsamlingen i en klapp, och välkomnade han Miljonlotteriet. Miljonlotteriet
spelade en film och överlämnade sedan en jättestor check på över 17 miljoner.
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NIONDE SESSIONEN
Ordf.: Sergio Manzanares
Lovisa Bengtsson
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Torsdag den 29 juni

§ 117
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 15.32.
§ 118
HÄLSNINGSANFÖRANDE FRÅN CENTERPARTIETS UNGDOMSFÖRBUND
Louise Grabo, vice ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund, höll ett kort
hälsningsanförande där hon berättade om sina tidigaste minnen från UNF. Hon berättade att
CUF ville minimera skadorna från alkohol och narkotika, även om de politiska förslagen för att
nå dit skiljde sig från UNF:s. En annan sak UNF och CUF har gemensamt är att båda är
folkrörelser som funnits i urminnes tider. Avslutningsvis ville hon ”byta hatt” och istället vara
LSU:s representant i EU, och meddelade att vi gärna fick kontakta henne om ungas arbete och
inflytande i EU.
§ 119
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 BILDNINGSSYSTEM
Max Johansson, förbundsstyrelsen, ville bemöta några yrkanden. Till att börja med vill han
meddela att ett material för kursen Ledaren är redan på gång. Gällande Gustav Bylunds förslag
om kassörssamlingar är han mot, och vad gäller Emmelina Hjorts förslag ville de inte flytta
Specialisterna från distrikten till förbundet. Förbundsstyrelsen föreslog alltså avslag på alla
dessa förslag.
Felicia Grill, Kronoberg, ville lyfta att bildningssystemet är bra i sin helhet men ville ha tips
och idéer för hur man arrangerar en specialist. Något litet att börja med vore i alla fall bra.
Vidare undrar Kronoberg hur förbundsstyrelsen motiverar att bara ha en DSS per år.
Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, berättade att han pratat med många om specialister i de
roterande gruppsamtalen. Han tyckte att det var bra att ha dem på distriktsnivå men önskade
någon slags samordning för att inte ha för många likadana specialister samtidigt.
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, förklarade att distriktsstyrelser får väldigt mycket stöd och
förbundsstyrelsen därför vill öppna upp för ett arrangemang där fler kan delta; alltså en
förbundssamling.
Emmelina Hjort, Västerbotten, menade att när förbundet har ansvar för specialisterna har
förbundet pengar för dem, men om distrikten ska göra det så kanske inte fattiga distrikt
kommer att ha råd att genomföra specialister.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, hade diskuterat ändringarna kring Höjdaren. Om de hålls på
folkhögskola, när skulle de hållas? Kan heltidsstuderande eller heltidsarbetande delta?
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Arvid Ståhl, Södermanland, undrade hur lång tid det skulle ta att ordna Ledaren-materialet
och undrade även när det kommer ett nytt UNF:aren-material.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, svarade att Ledaren-materialet borde vara klart om 6-8
månader, men att det självklart kan hända att det dröjer längre dock inte mer än ett år.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, undrade om när folkhögskolepassen för Höjdaren ska vara på
terminer, på dagtid, och så vidare och hur det går för deltagare om man jobbar eller pluggar
heltid.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, svarade att det rörde sig om fyra träffar på kvartsfart, vilket
bör gå att kombinera med arbete/studier och ett ideellt engagemang.
§ 120
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 79.
§ 121

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 BILDNINGSSYSTEM
Kongressen beslutade
att

förbundsstyrelsen ska prioritera att ta fram ett material för Ledaren, likt det material
som finns för UNF:aren.

Kongressen beslutade, med 41 röster för bifall och 38 för avslag,
att

lägga till ”Kassörssamlingar - anordnas för att stötta och utveckla kassörer i sina
uppdrag” under förbundsarrangerade samlingar.

Kongressen beslutade
att

avslå Emmelina Hjorts förslag om att inte flytta specialisterna från förbundet till
distrikten, samt

att

anta förslaget till bildningssystem med gjorda ändringar.

Samantha Ward, Skaraborg, reserverade sig mot beslutet att ta bort UNF:aren Avancerad och
lägga till Ledaren.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, Kim Nguyen, Västerbotten, Emmelina Hjort, Västerbotten,
och Jakob Hjort, Västerbotten, reserverade sig mot beslutet att flytta uppdraget om
specialister från förbundet till distrikten med motiveringen ”då detta kan leda till ekonomiska
problem för vissa distrikt samt leda till onödig konkurrens mellan distrikt”.
§ 122
PRAKTISK INFORMATION
Det kommer komma ett förslag om att ha roterande gruppsamtal på Älvkullegymnasiet efter
FS-showen ikväll, det vill säga 21.30.
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§ 123
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 UNF:S PRINCIPER
Sergio Manzanares, mötesordförande, redovisade de liggande förslagen.
§ 124
ORDNINGSFRÅGA
Simon Schönbeck, Skåne, ville lyfta några förslag från Simon Thörn. Att de inte lyfts under
roterande gruppsamtal trodde han berodde på tidsbrist. Han föreslog kongressen besluta
att

lyfta Simon Thörns förslag om att stryka princip 2007 § 198, att stryka
princip 2011 § 36, att stryka princip 2015 § 240 om pass på ombudsskola, samt
att stryka princip 2015 § 240 om jämlikhetspass.

Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, menade att detta inte skulle diskuteras enligt
arbetsordningen. Presidiet gav honom rätt och kongressen gick direkt till beslut i frågan.
Kongressen beslutade, med röstsiffrorna 25 för bifall och 43 för avslag,
att

avslå ordningsfrågan.
§ 125

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 UNF:S PRINCIPER
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, tyckte det var skönt att förslagen inte lyftes, men ville
kort gå igenom de tre av hans förslag som redan var lyfta.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, tyckte att det var kul att diskutera principer.
Förbundsstyrelsen ville jämka sig med Gustav Bylunds förslag om SDU, men inte med Johan
Anderssons motförslag, eftersom en sådan lista skulle kunna bli väldigt lång.
Förbundsstyrelsen ville inte jämka sig med Simons förslag eftersom de tyckte att kongressen
stod över förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslog alltså kongressen besluta
att

riva upp principen 2015:§150 ”Förtroendeuppdrag inom
Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom anses utgöra ett
brott mot solidaritetsstadgan då de verkar för ett odemokratiskt och
osolidariskt samhälle.” och att istället anta som ny princip
”Förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk
Ungdom eller Ungsvenskarna SDU anses gå emot UNF:s grundsatser då de
verkar för ett odemokratiskt och osolidariskt samhälle.”

Johan Andersson, Dalarna, ville lägga till Nordiska Motståndsrörelsen och Nordisk Ungdom
eftersom de sedan förra året bildat partier och nu ställer upp i val.
Simon Schönbeck, Skåne, yrkade avslag på Johan Anderssons förslag men tyckte det var
oroande med NMR:s växande inflytande.
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§ 126
ORDNINGSFRÅGA OM PROPOSITIONSORDNING
Gustav Bylund ville att förbundsstyrelsens principändringsförslag behandlas princip för
princip.
Sergio Manzanares, mötesordförande, tyckte istället att de skulle behandlas i klump då det är
så det är formulerat i handlingarna.
Kongressen beslutade
att

använda Gustav Bylunds propositionsordning.

Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, ville istället att vi behandlade de principer det fanns
ändrings- eller strykningsförslag till var för sig.
Medan presidiet funderade på propositionsordningen höll Isabelle Benfalk i en energizer.
Sergio Manzanares, mötesordförande, hade ett nytt förslag. Kongressen beslutade
att

riva upp beslutet om propositionsordning.

Sergio Manzanares, mötesordförande, redovisade det nya förslaget. Mötet beslutade
att

använda den nya propositionsordningen.
§ 127

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 UNF:S PRINCIPER
Kongressen beslutade
att

avslå Johan Anderssons förslag om att lägga till Nordiska motståndsrörelsen och
Nordisk ungdom i principen om förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna,

att

avslå Simon Thörns förslag om att stryka princip 1971 § 49,

att

avslå Simon Thörns förslag om att stryka princip 1981 § 84, samt

att

avslå Simon Thörns förslag om att stryka princip 2011 § 279.
§ 128

ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
att

bordlägga de beslut som rör principer om Granskningsutskottet och arvodering till
senare.
§ 129

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 UNF:S PRINCIPER
Kongressen beslutade
att

stryka principen 2009 § 264 om kongressens längd.
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§ 130
ORDNINGSFRÅGA
Efter förslag från Emil Johansson beslutade kongressen
att

behandla principen 2013 § 254 om kongressombuds deltagaravgifter i samband med
motion nr 10 om ombud och ersättares kongresskostnad.
§ 131

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 UNF:S PRINCIPER
Kongressen beslutade
att

stryka principen 2015 § 150 om likabehandling i grundutbildningen

att

stryka principen 2015 § 224:1 om minst 20 dagar stöd av verksamhetsutvecklare,

att

stryka principen 2015 § 224:2 om regelbundna avstämningar med distrikten,

att

stryka principen 2015 § 226 om läxor för verksamhetsutvecklare,

att

stryka principen 2011 § 270 om registrerat medlemskap vid ombudsval,

att

ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region
ombudet representerar, när ombudsvalet sker samt under kongressen,

att

stryka principen 2013 § 274 om UNF:s principer som rapport till kongressen,

att

förbundsstyrelsen ska se över UNF:s principer och lägga fram eventuella förslag på
revideringar till varje kongress,

att

stryka principen 2015 § 150 om förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna, samt

att

förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk Ungdom eller
Ungsvenskarna SDU anses gå emot UNF:s grundsatser då de verkar för ett
odemokratiskt och osolidariskt samhälle.
§ 132

BESLUT OM MOTION NR 3 OM DROGLIBERALA ARTISTER
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 133

MOTION NR 5 OM MER GEMENSKAP I VÅR RÖRELSE NÄR VI TRÄFFAS
Eftersom ingen lyft något yrkande beslutade kongressen
att

anse motionen avslagen.
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§ 134
MOTION NR 6 OM VÄRVARPREMIER
Josef Erlandsson, Uppsala, berättade om när han blev värvad till UNF och tyckte att det hade
känts konstigt att ha blivit värvad för att värvaren skulle få en biobiljett eller annan premie.
Emma Axelsson, Kronoberg, ville yrka avslag eftersom att motionen uppmuntrade till en form
av hetsvärvning som inte var bra. Föreningar får redan premie i form av ökat föreningsbidrag
för betalande medlemmar.
John Hellström, Värmland, höll med om att det var bäst att avslå förslaget. När han själv blev
medlem handlade det om idén och inte om premier och grejer. Det skulle bara sluta med att
folk värvar bara för att premier, och värvade medlemmar som snabbt skulle bli gå ur igen.
Ellen Hjort, Norrbotten, ville säga att värvarpremier och sådant där är inget nytt, utan fanns
även på t.ex. 1990-talet. Organisationen kommer inte vara extra dålig bara för att det finns
värvarpremier.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, sade att många medlemmar varit villiga att värva men haft
svårt att ta ledigt eller att det är jobbigt att prata med främmande människor. För att få någon
form av vinning av det här skulle det kunna vara bra med värvarpremier. Daniel ville alltså yrka
bifall på Sebastian Udenius förslag om att återinföra värvarpremier.
Lina Sultán, Skaraborg, tänkte på det här med premier till sin förening och noterade att
föreningsbidraget ökar ju fler betalande medlemmar man har. Det är onödigt att satsa pengar
på premier, bättre då med utbildning och stöttning för värvning.
Simon Schönbeck, Skåne, noterade att inget stoppade distrikt från att själva införa premier,
men tyckte inte att premier är rätt metod för att öka medlemsantalet.
Maria Emilsson, förbundsstyrelsen, tackade för alla tankar som delats och berättade att
förbundsstyrelsen fortfarande ville yrka avslag.
Joakim Hald, Skåne, berättade att det kunde bli problem med värvarpremier även inom
föreningar och sade att han varit medlem i föreningar där medlemmar lämnat på grund av
sådana konflikter.
John Hellström, Värmland, noterade att Miljonlotteriet gick sämre och tyckte att vi inte borde
börja med premier av rent ekonomiska skäl.
§ 135
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 136

MOTION NR 6 VÄRVARPREMIER
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet,
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att

avslå Sebastian Udenius förslag om att återuppliva en form av premiering för
värvning av betalande medlemmar.
§ 137

AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera sig i 10 minuter, från 17.37.
§ 138

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs 17.47.
§ 139
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 VERKSAMHETSUTVECKLARSYSTEM
Sergio Manzanares, mötesordförande, redogjorde för de liggande förslagen.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, höll med Västerbotten om att geografisk spridning borde
vara en faktor i fördelningen av verksamhetsutvecklare och menade att det redan fanns med i
ursprungsförslaget. Därför yrkade förbundsstyrelsen avslag.
Jakob Hjort, Västerbotten, läste igenom förbundsstyrelsens förslag och såg att det stod
”geografi” men att det inte stod något om tidsåtgången. Idén är att det ska vara med i förslaget.
Ellen Hjort, Norrbotten, tyckte att förbundsstyrelsens förslag var bra, men tyckte att
Västerbottens förslag var bättre då det innefattade inte bara geografi utan även placeringar.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, menade att det var exakt vad förbundsstyrelsen tyckte.
§ 140
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 77.
§ 141

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 VERKSAMHETSUTVECKLARSYSTEM
Kongressen beslutade, med röstsiffrorna 44 för bifall och 28 mot avslag,
att

förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till geografisk spridning av verksamhetsutvecklarnas
arbetsområden när de fördelar resurser, samt tidsåtgången för deras resor.

Kongressen beslutade
att

lägga till en skrivelse under den nya rubriken ”Frivillighet” som lyder:
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Ibland kan det uppstå förutsättningar som gör att en verksamhetsutvecklare inte är
den optimala resursen för att möta ett distrikts behov. Distrikt kan därför vilja ha stöd
från förbundet i andra former än verksamhetsutvecklare.
För att använda UNF:s resurser på bästa sätt kan distrikt därför ställa en förfrågan till
förbundsstyrelsen om att istället för verksamhetsutvecklare få andra resurser,
exempelvis projektanställning eller deltidsanställning av annan anställd inom IOGTNTO-rörelsen, samt
att

anta förslaget till nytt verksamhetsutvecklarsystem med gjorda ändringar.
§ 142

MOTION NR 7 OM ATT FÖRBÄTTRA KLUSTERSAMARBETET
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 143

MOTION NR 8 OM VEM ÄR ANSVARIG FÖR VERKSAMHETSUTVECKLARNAS
ARBETSMILJÖ?
Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad.
§ 144

AJOURNERING FÖR ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Det finns ett förslag om att hålla roterande gruppsamtal om block 10 efter FS-showen ikväll, ca
21.30, och att hålla dessa på Älvkullegymnasiet. Block 10 var alltså det som behandlar övriga
motioner och förslag.
Gustav Bylund, Östergötland, tyckte att det var dumt att ta block 10 ikväll eftersom han (och
gissningsvis många andra) inte hunnit läsa in sig på de delarna av handlingarna. Han skulle
hellre se nästa block.
Jacob Nehrer, Västmanland, undrade om det skulle vara plena på dessa frågor imorgon.
Presidiet svarade jakande på Jacobs fråga.
Arvid Ståhl, Södermanland, ville inte byta plats på block 7 och 10 eftersom det skulle ta bort
viktig förberedelsetid.
Ellen Hjort, Västerbotten, undrade om vi i så fall skulle sköta föredragningar nu. Hon tyckte
dessutom att det vore dåligt att ha roterande gruppsamtal om budget nu ikväll då
ombudsförsamlingen var trött.
Lovisa Bengtsson, mötesordförande, meddelade att tanken var att vi skulle ha föredragningar
nu, men annars ha det på Älvkullegymnasiet vid 21.30 innan de roterande gruppsamtalen.
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§ 145
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 146

AJOURNERING FÖR ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Kim Nguyen, Västerbotten, tyckte att vi inte hann förbereda inför budgetdiskussioner och
tyckte att det vore bättre att ha nattplena istället för Drogvägrarnas kulturfestival imorgon
kväll istället.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, önskade att vi började med roterande gruppsamtal imorgon
förmiddag istället för att ha det ikväll.
Arvid Ståhl, Södermanland, ville säga att vi var nästan i fas och att kvällsplena imorgon är ett
bättre alternativ.
Efter en liten paus föreslog Sergio Manzanares, mötesordförande,
att

ajournera kongressen till 08.15 imorgon bitti och då hade roterande
gruppsamtal.

Kongressen beslutade vid 18.17
att

ajournera kongressen till 08. 15 imorgon bitti och då ha roterande gruppsamtal.
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TIONDE SESSIONEN
Ordf.: Lovisa Bengtsson
Simon Winnfors
Sekr.: Emil Lisell
Johan Persson

Fredag den 30 juni

§ 147
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 08.18.
§ 148
FÖREDRAGNINGAR AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 6
BUDGET, NUMMER 7 OM MEDLEMSAVGIFT OCH NUMMER 8 OM ÖVRIGA
ERSÄTTNINGAR
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget.
Handlingen ser annorlunda ut jämfört med tidigare år, 2017 finns med bara för att visa vilka
förändringar som finns i förslaget mot föregående år. Förändringar som är föreslagna är i stor
utsträckning konsekvensändringar från tidigare år.
Förbundsstyrelsen har också fokuserat på att se över vilka budgetposter som kan
effektiviseras mer, samtidigt som kvaliteten bibehålls. Malin nämner en minskad intäkt från
Miljonlotteriet men också från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor på grund
av minskat medlemsantal.
Tidigare hette posten ”Insamling” istället ”ekonomisering för framtiden”, detta för att
förtydliga att posten avser de insamlingar som föreslås att satsas på. Under posten för arvode
föreslås en höjning och det är inte samma höjning som föreslås av förbundsstyrelsen utan den
avser enbart borttagandet av arbetsgivaravgiften för unga. Därför behöver inte frågan om
arvodeshöjningen diskuteras under budgeten.
Under personalkostnader i landet så föreslås ingen förändring i antalet tjänster. Utan enbart
en justering i den faktiska kostnaden för personalen. Även posten för distriktsbidragspotten är
sänkt, en post för distriktssatsningar har också införts som ska vara till för större satsningar
som distrikten kan ansöka om större summor pengar från. Anledningen till att
distriktsbidragen är sänkta är för att förbundsstyrelsen höjde summan under posten markant,
men pengarna gick inte åt som planerat och därför kommer distrikten trots sänkningen få
samma ekonomiska stöd från förbundet som föregående två år.
Posterna för förbundssamlingarna ”Specialisten” är reviderade ut efter de förslag
förbundsstyrelsen lagt i bildningssystemet. Därför saknas posten ”Specialisten”. Stöd till
internationell paraplyorganisation har bytt namn från ”Stöd till Active” som är den
internationella paraplyorganisationen. Detta som följd av att det finns förslag på att Active ska
gå upp i IOGT International och därför är inte posten lika specifik i förslaget. Den är också
sänkt efter den faktiska kostnaden från föregående år.
Den nya posten EU närvaro ersätter posten Bryssel assistenter, den posten är höjd till följd av
den faktiska kostanden utifrån avtalet med IOGT-NTO. Posten ”UNF till alla” har tagits bort
då budgetposten är liten och därför inte anses behöva en egen post. Kostnaden för Motdrag
anses av förbundsstyrelsen som hög och därför föreslås den nya förbundsstyrelsen att se över
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hur kostnaderna för medlemstidningen kan optimeras och anpassas utifrån den nya rådande
tidseran. Detta istället för att ta ett hastigt beslut under kongressen om Motdrags framtid.
Även de administrativa kostnaderna för exempelvis lokalhyra, mediesystem och likande
uppgår till runt en miljon kronor, något som Malin konstaterar motsvarar vissa
organisationers årsomsättning.
Simon Schönbeck, Skåne lyfte sitt egna förslag om att lägga till ”Kassörssamlingar” under
underrubrik 7 Verksamhet – Bildningsverksamhet med en summa på 80 000 kr. Detta för både
2018 och 2019, samt att övriga budgetposter justeras därefter. Simon lyfte också sitt egna
förslag om att lägga till en post under underrubrik 8 Verksamhet – Arbetsplansprojekt. Posten
ska enligt Simons förslag innehålla 75 000 kr och ska heta “Kampanjpengar för alkoholpolitisk
nyckelfråga”. Simon hänvisade till beslut om arbetsplanen där dessa punkter ingår.
Tove Achrénius, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag om förbundets
medlemsavgift på 50 kr per år. Tove menade att medlemsavgiften redan finns inne i
medlemssystemet samtidigt som det blir ett tydligt ställningstagande med en symbolisk
summa i kombination med organisationens medlemslöfte.
Kongressen beslutade
att

anse förbundsstyrelsens förslag nummer 6 om budget som föredragen.

att

anse förbundsstyrelsens förslag nummer 7 om medlemsavgifter som föredragen.

att

anse förbundsstyrelsens förslag nummer 8 övriga ersättningar som föredragen.

Gustav Bylund, Östergötland, lyfte sitt förslag om att fastslå medlemsavgiften inom UNF till
0kr per år. Detta motiverades med att medlemsavgiften är mer eller mindre obetydlig och att
andra organisationer klarat sig bra utan medlemsavgift.
§ 149
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 9 OM
FÖRÄNDRAT ARVODE
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nummer 9 om
förändrat arvode. Eric Berättar att förbundsstyrelsen valde att se över om arvoderingen är på
en rimlig nivå.
Utifrån det kom förbundsstyrelsen fram till ett antal slutsatser, bland annat då att höja
arvodesgraden till 55 % av prisbasbelopp från 50 % av prisbasbelopp per månad. Eric
förklarade att 50 % av prisbasbelopp vid tiden för anförandet motsvarade cirka 22 400 kr och
enligt förbundsstyrelsens beräkningar skulle en ökning med 5 procentenheter skulle motsvara
cirka 2000 kr per månad. Anledningen till höjningen påstås vara att 50 % av prisbasbelopp inte
nödvändigtvis är det ultimata arvodet, det finns ungdomsorganisationer som har högre
arvode, men också organisationer med lägre. Eric menar att det finns en viss förväntan som
arvoderad inom UNF att en ska bo och verka i Stockholmsområdet, viket medför en högre
kostnadsbild än i många andra delar av landet. Något som också skapar en orättvisa för de som
inte har ett utbrett kontaktnät i Stockholmstrakten.
Förbundsstyrelsen tillfrågade valberedningen om att lägga fram förslaget. Men
valberedningen verkade inte vilja lägga fram det förslaget så därför valde förbundsstyrelsen att
göra det själva.
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Emil Johansson, Kronoberg, påpekade at han själv hade läst protokollen från
förbundsstyrelsens sammanträden. Han konstaterade utifrån det att förbundsstyrelsen i mars
2017 beslutade att starta en utredning angående arvodering. Utredningen drog slutsatsen att
det är lämpligt att valberedningen lägger fram ett sådant förslag till kongressen. Vidare
konstaterade Emil att det var en av de två från valberedningen förslagna förbundsordförande
som lyfte frågan om höjning av arvodet. Emil menade då att den föreslagna ordföranden lyfte
frågan om en högre lön för sig själv till kongressen.
Gustav Bylund, Östergötland, föredrog sina förslag om att istället för att ta principbeslutet om
att förbundsstyrelsen kan arvodera Förbundsstyrelseledamöter motsvarande 2 heltidstjänster
och att en heltidsarvodering motsvarar 50 %. För att istället ta beslut om att uppdra
förbundsstyrelsen att göra detsamma. Gustav konstaterade att han anser att principer ska vara
tidlösa och därför inte kan rivas upp efter varje kongress. Han nämnde även att han inte ser
någon större relevans i huruvida arvoderingen ligger på 50 % eller 55 % av prisbasbelopp och
har därför lagt två förslag för att låta kongressen ta beslut i frågan om antalet procentenheter i
linje med något av hans förslag.
Kongressen beslutade
att

anse förslag om arvodering som föredragna.
§ 150

ENERGIZER
Lovisa Bengtsson, mötesordförande, upplevde att ombuden var trötta och inte på alerten.
Därför förklarade hon att de skulle få göra en övning som en före detta förbundsordförande
Vidar Aronsson brukade använda. Nämligen att ombuden skulle skrika ”Oj vad pigga vi är” För
att övertyga Lovisa om att de faktiskt var pigga. Efter övningen så kände sig Lovisa sig
övertygad nog för att gå vidare.
§ 151
MOTION NUMMER 9 OM DUBBLA MEDLEMSKAP
Kongressen beslutade
att

anse motionen som föredragen.
§ 152

MOTION NUMMER 10 OM OMBUD OCH ERSÄTTARES KONGRESSKOSTNAD
Kongressen beslutade
att

anse motionen som föredragen.
§ 153

MOTION NUMMER 11 OM ATT ERBJUDA FÖRENINGAR BANKTJÄNSTER
Gustav Bylund, Östergötland, föredrog sin egen motion om att föreningar ska erbjudas
administrativ hjälp främst med banktjänster på förbundsnivå. Gustav konstaterade att
förbundsstyrelsen gått med på att utreda förslaget närmare, något som Gustav anser rimligt
och därför yrkar han bifall på förbundsstyrelsens förslag.
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Kongressen beslutade
att

anse motionen som föredragen.
§ 154

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden fastställdes till 74 närvarande ombud.
§ 155
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera mötet från klockan 10.00, för fika.
§ 156

ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Tea Olsson, förhandlingsansvarig, berättade hur de roterande samtalen skulle gå till.
Klockan 08.55 gick ombuden till roterande gruppsamtal.
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ELFTE SESSIONEN
Ordf.: Sergio Manzanares
Jenny Karinsdotter
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Fredag den 30 juni

§ 157
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Vid 10.23 utterupptogs förhandlingarna.
§ 158
GÄSTTALARE FRÅN NYKTERHETSVÄNNERNAS STUDENTHEM
Jobjörn Folkesson, Nykterhetsvännernas Studenthem, informerade om studentboenden i
Uppsala och Stockholm där organiserade nykterister, såsom ombuden i salen, har förtur i
bostadskön. Ville en veta mer kunde en fråga Jobjörn.
§ 159
UTDELNING AV PRISET SPJUTSPETSPENNAN
Olle Gynther-Zillén, förbundsstyrelsen, genom ersättningstalare Isabelle Benfalk, gick upp i
talarstolen och sa ’’Eld och lågor’’ varpå alla i kongressalen svarade: ’’Kamp mot droger’’. Detta
följdes av utdelning av priset Spjutspetspennan. Priset gick till Lina Sultán med motivationen:
”Om det är något som år 2016 symboliseras i så är det den här jävla alkoglassen men det är inte
det jag minns när jag tänker på alkoglassen utan för mig är det en bild av den här personen med
glassen i sin hand. ”Jag blev väldigt arg och besviken”, sade hen i radio, och så var karusellen
igång. Nu är vi på väg mot lag. Den här medlemmen blev för mig symbolen för kampen mot
alkoglassen och därav har denna medlem bidragit till IOGT-NTO-rörelsens opinionsbildande
arbete genom att sätta spår i den allmänna debatten.”
Lina Sultán mottog och tackade för priset och förklarade att hon kände att det var kul och
gjorde skillnad att driva målet emot alkoglassen och att det gjorde så stor skillnad.
§ 160
GÄSTTALARE FRÅN SLAN, SVERIGES LANDSRÅD FÖR ALKOHOL- OCH
NARKOTIKAFRÅGOR
Anders Andersson, SLAN, berättade kort om sin bakgrund i UNF vilket lett till hans
engagemang inom nykterhetsrörelsen idag. Han underströk också vikten av samarbete inom
nykterhetsorganisationerna gällande narkotikafrågor. Han berättade att de har startat ett
projekt som heter ”Prevent, don’t promote”. SLAN vill med detta säga att de inte promotar
knarkmaffian. SLAN vill kunna ge ungdomar en framtid utan att fastna i beroende. Han
avslutade sitt tal med att tacka för att UNF finns och berömma vårt arbete.
§ 161
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
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att

fastställa röstlängden till 75 närvarande ombud.
§ 162

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 BUDGET 2018-2019
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, sa att förbundsstyrelsen redan utreder Motdrag och
finner att det inte är en fråga att ta upp i kongressen. Framförallt inte i budgeten utan här ska vi
prata om kostnaderna, inte utformningen. Hon påstår att det inte påverkar budgeten om vi
trycker upp lite färre tidningar. Hon tyckte att förbundsstyrelsen ska ta beslut om detta
utanför kongressen.
Hugo Hassler, Östergötland, frågade förbundsstyrelsen hur mycket av kostnaderna som är
tryckkostnader.
Simon Schönbeck, Skåne, sa att man skulle kunna justera huvudbudgeten och totala utgifter.
Mina Karlsson, Kronoberg, undrade vart pengarna ska komma ifrån till kassörsnätverket och
tyckte att det vore ett problem att gå back 80000 på grund av detta.
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, underströk att man får pengar utifrån hur många
medlemmar man har och att det då är jämt fördelade pengar verksamhetsutbudsprojekt.
Förbundsstyrelsen jämkade sig med Simon Schönbecks förslag att lägga till “Kassörsamlingar”
som budgetpost under underrubrik 7. Verksamhet - Bildningsverksamhet på 80 000kr och
justera andra budgetposter därefter. Detta både 2018 och 2019.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, menade att det kostar pengar att trycka upp Motdrag i
pappersform och att det därför skulle tas upp i kongressen. Han sa också att vi har distrikt med
mycket pengar och distrikt med lite pengar. De med lite pengar har inte resurser att göra saker
för medlemmar.
Simon Schönbeck, Skåne, sa att vi måste fokusera pengarna på något och att FS ska kunna
känna att det här är en viktig sak att jobba för och göra ett bra jobb
Johan Andersson, Dalarna, undrade om tanken är att e-tidningen ska ersätta den fysiska
kopian eller om man ska få välja.
Noel Wallin, Uppsala, berättade om en skolbibliotekarie som menade att den fysiska kopian är
viktig då den når ut och är tillgänglig för ungdomar utanför organisationen då den annars blir
tillgänglig för endast medlemmar. Detta menar han är bra för att synas utåt och yrkade på att vi
inte ska ta bort den fysiska tidningen.
Josefin Larsson, Skaraborg, sade att ju fler medlemmar man har desto mer pengar behöver
man och tyckte att det vore dumt att slå igenom ett förslag som går mot det.
Jacob Hjort, Västerbotten, meddelade att det aldrig var hans tanke att man skulle ta bort den
fysiska kopian och man kan få en e-kopia mailad till sig om man vill.
§ 163
STRECK I DEBATTEN
Ett förslag om streck i debatten väcktes.
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John Ferner, Kronoberg, ansåg att det är ett ypperligt tillfälle att utföra demokrati och yrkade
på att vi inte skulle dra streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

inte sätta streck i debatten.
§ 164

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 BUDGET 2018-2019
Jacob Nehrer, Västmanland, tyckte att det är bra om vi skulle omprioritera i distriktsbidraget.
Johanna Mattsson, Västmanland, yrkade bifall på Simon Schönbecks förslag om att sätta in en
ny budgetpost om den alkoholpolitiska fokusfrågan då detta kommer höja fokus i frågan. Hon
ansåg också att vi måste gå back i budgeten för att komma framåt på lång sikt.
Sigrid Björk, Örebro, tyckte att Motdrag är viktigt men undrar om det är en budgetpunkt. Hon
yrkar på att vi utreder frågan.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, svarade på Västerbottens förslag om mer pengar till
mindre distrikt och vill understryka att det inte ska vara en fråga om medlemmens värde. Ett
distrikt ska inte få mer pengar för en medlem än ett annat. Tyckte att det hade varit absurt om
kongressen slog igenom det.
Jenny Rydén, Kronoberg, poängterade att när det sägs att distrikten behöver lika stöd betyder
det inte att distrikten behöver lika mycket pengar. Hon tyckte att vi borde fokusera på de små
distrikten, vad de behöver och påpekade att det inte nödvändigtvis är pengar de behöver men
så kan vara fallet.
Ellen Hjort, Norrbotten, sa att förslaget från Jakob Hjort, Norrbotten, att förbundsstyrelsen
får i uppdrag att utreda och implementera en omfördelning av distriktsbidragen, så att svagare
distrikt med få medlemmar får en ökad möjlighet att växa, handlar mer om att FS tittar på hur
distrikten kan utvecklas och optimera det individuellt för varje distrikt.
Axel Fahlbeck, Stockholm, Undrade vad Västerbotten menade med förbundsstyrelsen ska få i
uppdrag att implementera en omfördelning av pengarna då det är en stor fördelning för FS att
genomföra.
Josef Erlandsson, Uppsala, tyckte att de som är svagare distrikt ska få mer pengar då detta
skapar en större chans att skapa attraktiva aktiviteter för ungdomar. Han menade att det är
viktigt att vi faktiskt har aktiviteter så att alla kan känna sig trygga och välkomna.
Malin Andersson, förbundsstyrelsen, upplyser om att Motdrag har en tryckkostnad på ca
100 000 kr och att förbundsstyrelsen redan utreder Motdrag det förslaget som läggs ville hon
påstå är en begränsning av utredningen som redan pågår. Hon tyckte inte att vi ska ta beslut
om detta då det blir en begränsning av möjlighet att gå framåt.
Tobias Olsson, Uppsala, undrade hur det är tänkt att distriktsbidraget ska fungera och vad det
ska gå till.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, förklarade hur pengarna för medlemmar och utbildningar
delas ut till distrikten. Han ansåg att det redan är uppdelat till distriktens fördel.
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Daniel Bergdahl, Västerbotten, tyckte att vi förbisett delar av bestämmelserna kring
distriktsbidragen. Han trodde att förbundsstyrelsen kan avgöra hur mycket pengar de
respektive distrikten ska få utifrån behov. Han tyckte också att kongressen kunde klubba
igenom antingen detta förslag eller förslaget om ökat arvode och menade att båda inte är
möjliga.
Erik Jangholt, Västmanland, sa att om man inte har pengar kan man göra aktiviteter som inte
kostar så mycket.
Gustav Bylund, Östergötland, ville understryka att en omfördelning av pengar handlar om att
omfördela pengarna, inte lägga till mer pengar i potten.
Jakob Hjort, Västerbotten, förklarade varför det står ”implementera” i ett förslag, detta för att
vi inte ska behöva vänta till nästa kongress när vi kan implementera det nu.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, sade att det omfördelas pengar innan resursernas delas ut och
därför kan det verka som att pengarna blir orättvist utdelade.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, sade att mindre distrikt inte får mindre distriktsbidrag
bara för att de är mindre och detsamma med de större. Ett av de mindre distrikten fick mest
pengar i senaste distriktsbidraget
Kongressen beslutade
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över om och hur Motdrag ska fortsätta med
minskade kostnader,

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över kostnaderna under 3.
Förbundsorganisation – infrastruktur,

att

avslå Västerbottens förslag om att Motdrag, Accent, Struten och Scouting Spirit
medlemstidningar ska skickas som ett exemplar om flera medlemmar bor på samma
adress,

att

avslå Västerbottens förslag om att förbundsstyrelsen ska utreda om Motdrag, Accent,
Struten och Scouting Spirit kan skickas som en digital tidning till medlemmarna i
framtiden, samt

att

avslå Västerbottens förslag om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda och
implementera en omfördelning av distriktsbidragen, så att svagare distrikt med få
medlemmar får en ökad möjlighet att växa.

Kongressen beslutade med 54 röster mot 18
att

avslå Simon Schönbecks förslag om att lägga till “Kampanjpengar för alkoholpolitisk
nyckelfråga” som budgetpost under underrubrik 8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
på 75 000kr och justera andra budgetposter därefter. Detta både 2018 och 2019.
§ 165

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 OM MEDLEMSAVGIFT I UNF
Kongressen beslutade
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2018 och 2019 till 50 kronor/år.
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§ 166
FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8
OCH 9, OM ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRAT ARVODE
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, upplevde att diskussionen går om förbundsstyrelsen
verkligen ska diskutera detta om vad för arvode som ska vara. Så har dock processen gått till
tidigare och som han uppfattade det hade den sittande valberedningen inte tid att ta det på sig.
Förslaget är förbundsstyrelsens, även om Max lyfte frågan i förbundsstyrelsen från början så är
det nu förbundsstyrelsens förslag och inte Max.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, tyckte att vi ska kolla på detta varje kongress och ville
alltså uppdra förbundsstyrelsen att fördela arvodet, inte fastställa en ny princip.
Karl-Johan Johansson, Skåne, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag. Arvoderade
uppdrag ska bygga på engagemang, inte vad som känns bäst i ens plånbok. Att man bor i
Stockholm är inte ett argument. Avslutningsvis så citerade han en känd filmregissör: ’’det är
inte det att jag bryr mig om en sån liten struntsumma, det är principen’’.
Linus Henriksson, valberedningen, hade fått många frågor om detta. Valberedningen tyckte
att förslaget om att valberedningen ska bereda detta är bra, men det stämde att de inte haft tid
att bereda det detta år och dessutom att det var praxis att förbundsstyrelsen gjorde det.
Emil Johansson, Kronoberg, tyckte att det var relevant vem som lagt förslaget i
förbundsstyrelsen, alltså Max Johansson. En person som är föreslagen att ta del av arvodet.
Gustav Bylund, Östergötland, förtydligade att hans två förslag kan tolkas som principbeslut
men att bara är förklaringar av vad arvode kan vara.
Eric Jangholt, Västmanland, säger att saker är dyra. Det är krav för arvoderade att bo i
Stockholm och det är inte billigt att bo där.
Emmelina Hjort, Västerbotten, tyckte att det var intressant vem som lagt förslaget men att det
inte gjorde förslaget orimligt.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, presenterade sig. Han förstod vad Kronobergs ombud
menade, men menade att om han ville spela fult så hade han låtit någon annan lägga förslaget
åt honom. Han ville också markera att han och Isabelle och inte var med och röstade i frågan.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, ville prata om framtiden. Han tyckte att idén att
valberedningen skulle föreslå det var en bra idé. Han ville avslå förslaget om att uppdra åt
valberedningen och istället fatta beslutet under valberedningens instruktion.
Emil Johansson, Kronoberg, tyckte att transparensen kring arvodesförslaget var bra, men
påpekade att det inte var många som kände till det innan han sade det.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, tyckte att det var en bra idé med att valberedningen lade
det. Han meddelade också att förbundsstyrelsen inte kommer dra tillbaka sina förslag.
Kim Nguyen, Västerbotten, ville säga att om vi ökar har nästa kongress att öka mer. Ett
alternativ till att höja arvodet skulle kunna ge dem möjlighet att söka bidrag. Hon ville också
notera att basprisbeloppet ökar varje år.
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§ 167
STRECK I DEBATTEN
Mikaela Lindblom, Gävleborg, tyckte att kongressen borde sätta streck i debatten eftersom
debatten inte gick framåt.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 168

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8
OCH 9, OM ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRAT ARVODE
Noel Wallin, Uppsala, tyckte att det kändes konstigt att arvodet är lågt och inte
pensionsgrundande.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, tyckte inte att det var ett problem att klara sig på 22400 och
meddelade att han klarade sig på 15000 mindre.
Emil Johansson, Kronoberg, ville säga att vi haft det här 50 % av prisbasbeloppet i tre
mandatperioder. Först ganska nyligen har vi börjat fundera på om det inte är rätt nivå. Vi klarar
oss på det i ytterligare två år.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, tyckte att det fanns mycket att säga men ville avsluta med
att påpeka att det inte är vem som helst som har råd med ett sådant här uppdrag. Det är inte
pensionsgrundande, det finns ingen anställningstrygghet, och det är inte alla som har den
bakgrund som Eric själv har vad gäller inkomstbakgrund och så vidare. Avslutningsvis
meddelade han att förbundsstyrelsen inte är ett hemligt brödraskap och att de fattar beslut för
UNF:s bästa och inte varandras bästa.
Kongressen beslutade
att

riva upp principen om arvodering, samt

att

uppdra förbundsstyrelsen arvodera ledamöter motsvarande upp till två heltider, med
ett fast arvode utan en löpande höjning.

Kongressen beslutade, med 39 röster mot och 30röster för,
att

en heltidsarvodering motsvarar 55% av ett prisbasbelopp per månad.

Kongressen beslutade
att

avslå Gustavs förslag om att en heltidsarvodering motsvarar 50% av ett prisbasbelopp
per månad,

att

höja budgetposten ”Förbundsorganisation - Styrelse - Arvode” till 780 000 kr,

att

valberedningen inför varje kongress ska behandla frågan om arvoderingar i
förbundsstyrelsen, och förslaget att eventuella förändringar av arvoderingsprinciper
till kongressen, samt

att

för resevillkor och traktamentsersättningar för förbundsstyrelseledamöter, ska
arbetsgivarorganisationens och arbetstagarorganisationens gemensamma avtal gälla,
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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.
Karl-Johan Johansson och Terese Hellström reserverade sig mot beslutet att höja
arvoderingsbeloppet till 55 % av ett prisbasbelopp med motiveringen ”Ett förtroendeuppdrag
ska först och främst bygga på ett ideellt engagemang och driv, inte på vad som känns bäst i den
egna plånboken. Jag anser även att den nuvarande heltidsarvodering om 50 % av ett
prisbasbelopp per månad räcker gott och väl, även för en förtroendevald som är bosatt i
Stockholm.”
Simon Schönbeck, Karl-Johan Johansson och Joakim Hald reserverade sig mot beslutet avslå
Simon Schönbecks förslag om en budgetpost för kampanjpengar med motiveringen ”Vi
reserverar oss mot beslutet att inte ha en pott för alkoholpolitiska nyckelfrågan då vi anser att
det är viktigt att prioritera området. Vi anser inte att det räcker att det är en del av
verksamhetsområdets projektet då förbundsstyrelsen har för mycket makt över prioritering.”
Eric Jangholt, Johanna Mattsson, Katarina Lindmark och Ellen Hjort reserverade sig mot
beslutet avslå Simon Schönbecks förslag om en budgetpost för kampanjpengar med
motiveringen ” det behövs resurser för att på riktigt lyckas driva igenom frågan vi ska driva.”
Emil Johansson, Mina Karlsson, Felicia Grill och John Ferner reserverade sig mot beslutet att
höja arvodet för de arvoderade i förbundsstyrelsen med motiveringen ”Det blir svårt för ett
ombud att tro på de motiveringar som förbundsstyrelsen lägger fram när det är just de som
kommer gynnas av en höjning av detsamma. Att förslaget dessutom kommer till FS från en av
de föreslagna ordförandena ger det ännu mer komplicerat. Därför bör inte kongressen bifalla
enligt det förslag den gjort.”
§ 169
AJOURNERING
Vid 12.12 ajournerades mötet för lunch, återsamling tänkt 13.00.
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TOLFTE SESSIONEN
Ordf.: Lovisa Bengtsson
Simon Winnfors
Sekr.: Victor Melinder
Samuel Scherman

Fredag den 30 juni

§ 170
MÖTET ÅTERUPPTOGS
Mötet återupptogs 13.02.
Lovisa Bengtsson, mötesordförande, gav en eloge till alla som gick upp i talarstolen för första
gången då detta är mycket starkt gjort av dem. Kongressen kunde inte annat än hålla med.
§ 171
GÄSTANFÖRANDE FRÅN RIKSFÖRENINGEN VÅRA GÅRDAR
Gästtalare Edvard Lundkvist, Våra gårdars ungdomsprojekt, efterträdare till Vivi Lovelock,
uppmanade till att besöka Våra Gårdars monter nere på bottenplan eller på
www.varagardar.se.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, frågade när de har årsmöte i Våra Gårdar och Edward
Lundkvist svarade det blir i Växjö nästa år, han lyfte även att en bra riktlinje är att Våra Gårdar
har årsmöte de år UNF inte har kongress.
Edvard Lundkvist, Våra Gårdar, sa att om UNF:are har problem med lokalerna eller vill byta
gardinerna så att de matchar mattan eller bara har en sunkig soffa i lokalen så kan UNF:are
snacka med Våra Gårdar för att få all hjälp de kan behöva.
§ 172
GÄSTANFÖRANDE FRÅN JUNIS, IOGT-NTO:S JUNIORFÖRBUND
Mona Örjes, Förbundsordförande för Junis, började med att berätta att vi är den bästa biten av
IOGT-NTO-rörelsen. Mona Örjes pläderade för sin sak med att UNF tar människor i det
viktigaste stadiet i livet och gör dem till goda samhällsmedborgare och att vi är anledningen till
att hon är med i rörelsen idag tack vare att UNF bjöd på roliga aktiviteter, fika och mer fika.
Hon berättade att det som fick henne att stanna i UNF var de roliga aktiviteterna och hon
byggde upp intresset för politiken och UNF:s andra viktiga frågor under hennes medlemskap.
Junis har 12000 medlemmar och 1200 ledare. Genom en handuppräckning visade det sig att
mer än hälften hade varit medlem i Junis och hälften av kongressombuden var även
junisledare. Junis har även en ny folder om när föräldrarna dricker för mycket som de har tagit
fram som kan fås genom mötesbyrån en våning ner.
Hon lyfte också att det behövs mer samarbete om kamratstödsarbetet mellan UNF och Junis
och de har för övrigt också haft 70 läger och 3500 barn förra sommaren och har många fler
lager på läger. Lyfte också att de vill att alla medlemmar i Junis ska bli UNF:are när de blir
äldre.
Mona Örjes berättade också om att de har en utmaning att dubbla antalet barn de når med sina
antikviteter inom 5 år. Hon utmanar UNF att göra samma utmaning.
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§ 173
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Lovisa Bengtsson, mötesordförande, konstaterade att det inga fler gäster skulle störa oss så
mötet gick vidare till att fastställa röstlängden.
Röstlängden fastställdes till 75 ombud.
§ 174
BESLUT OM MOTION NR 9 OM DUBBLA MEDLEMSKAP
Kongressen beslutade
att

anse motionen nr 9 om dubbla medlemskap avslagen i sin helhet.
§ 175

DISKUSSION OM MOTION NR 10 OM OMBUDS OCH ERSÄTTARES
KONGRESSKOSTNAD
Motionären föreslog kongressen besluta
att

förbundet bekostar alla ombudskostnader från distrikten till kongressen.

att

förbundet bekostar alla ersättarkostnader för en ersättare från distrikten till
kongressen.

Gustav Bylund, Östergötland, lyfte sitt förslag om
att

riva upp princip §254 om att ”Distrikten ska faktureras kostnaden för sina
ombuds deltagaravgifter på kongressen.”

så att inte det nya beslutet att förbundet står för kostandena står emot principen antagen i
Borås 2013.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
§ 176

BESLUT OM MOTION NR 10 OM OMBUDS OCH ERSÄTTARES
KONGRESSKOSTNAD
Kongressen beslutade
att

bifalla motionen i sin helhet,

att

bifalla Gustav Bylunds förslag om att riva upp princip §254 om att ”Distrikten ska
faktureras kostnaden för sina ombuds deltagaravgifter på kongressen.”
§ 177

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 11 OM ATT ERBJUDA FÖRENINGAR
BANKTJÄNSTER
Motionären föreslog kongressen besluta
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att

UNF erbjuder föreningar att öppna bankkonton hos lämplig bank,

att

UNF tar ut en låg eller ingen avgift för föreningars bankkonton, samt

att

tecknandet av dessa bankkonton hanteras centralt av förbundet.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen utreder och eventuellt implementerar en lösning där
föreningar kan öppna bankkonton genom förbundet.

att

bifalla motionens andra att-sats.

att

avslå motionens första och tredje att-satser.

Gustav Bylund, motionär, gillade förbundsstyrelsens förslag bättre än sitt eget och yrkade för
avslag på första och tredje att-sats.
Lovisa Bengtsson, mötesordförande, informerade att de andra att-satserna har lyfts från de
roterande gruppsamtalen och därför kommer behandlas trots att motionären föredrar
förbrudsstyrelsens förslag.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, yrkade för avslag på motionens första och tredje att-sats
då det är bättre om det finns en ordentlig utredning angående frågan istället att det bara ska
genomföras.
§ 178
BESLUT OM MOTION NR 11 OM ATT ERBJUDA FÖRENINGAR BANKTJÄNSTER
Kongressen beslutade
att

förbundsstyrelsen utreder och eventuellt implementerar en lösning där föreningar
kan öppna bankkonton genom förbundet.

Kongressen beslutade med 43 mot 31 röster
att

bifalla motionens andra att-sats.

Kongressen beslutade
att

avslå motionens första och tredje att-sats.
§ 179

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 76 närvarande ombud.
§ 180

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 BUDGET 2018-2019
Lovisa Bengtsson frågade kongressen om de ville uttala sig i frågan, kom fram till att det inte
gick att uttala sig i frågan och informerade kongressen om att vi går vidare till beslut.
Kongressen beslutade
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att

anta budgeten för 2018-2019.
§ 181

FÖREDRAGNING ANGÅENDE ROTERANDE GRUPPSAMTALEN OM BLOCK 8
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, berättade att de hittade många fel i den tidigare versionen
och de har ändrat främst grammatik, upprepningar, upprepningar och syftningsfel. Påpekar att
det inte finns så mycket som är markerat som tillägg trots att det finns en del som borde vara
markerat som tillägg. Allt som är kursiverat är nytt. Anneli Bylund påpekar också att fokusera
på förslag som ändrar innebörden och vad UNF tycker politiskt och inte på redaktionella
ändringar som förbundsstyrelsen ändå kommer att besvara i efterhand. Anneli Bylund trycker
också på att kolla extra noga på de nya rubrikerna bland annat avkriminalisering, vuxna ansvar,
tobak, turism.
Jonathan Kraft, Göteborg & Bohuslän men i hjärtat Kronoberg, föredrog Göteborg &
Bohusläns förslag om
att

under ”Medicinska skador” ändra meningen
”Det kan vara allt från cancer, magsår, hjärtsvikt och leverskador till
försämrat immunförsvar, depressioner och psykoser.”
till
”Det kan vara allt från cancer, magsår, hjärtsvikt, foster- och leverskador till
försämrat immunförsvar, depressioner och psykoser.”

Ellen Hjort, Norrbotten, pläderade för det gemensamma förslaget med Simon Schönbeck,
Skåne, som säger
att

ändra
”Substitutionsbehandlingar kan användas som ett verktyg för att underlätta
för individer med opiatberoende att komma tillbaks in i samhället och öka
deras livskvalitet. Det krävs dock en rad andra insatser och komponenter i
behandlingen för att det ska fungera och vara effektivt. Det finns också en
problematik i att substitutionspreparat läcker ut i övriga samhället och att
ett antal dör till följd av överdos av dessa droger. Substitutionsbehandling
kräver strikta riktlinjer och att de enbart sätts in efter en individuell
bedömning om nödvändiga insatser.”
till
”Substitutionsbehandlingar kan fungera om de används kortsiktigt för att i
längden befria människan från beroendet. Långvariga
substitutionsbehandlingar bidrar däremot till att människor som ber om
hjälp med sitt missbruk hänvisas till ett annat beroende. Många dör till följd
av överdoser på substitutionsdrogerna och dessa läcker även ut i övriga
samhället där det orsakar mer beroende och skada. Substanser som var
menade att minska riskerna för de som är beroende blir nya missbrukares
primära droger. För att individen ska kunna lämna sitt missbruk och komma
tillbaka till ett fritt liv är det nödvändigt att alla i behov av behandling i första
hand erbjuds en nykter sådan.”
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Då de anser att deras formulering är bättre och faktiskt behandlar det viktiga under
substitutionsbehandlingar. Enligt Ellen Hjort så har KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället)
rapporterat att de som kommer in på rehab får först substitution som behandling och att vi
inte borde se ner på en sådan behandling och se sitt att missbrukaren inkluderas i samhället
efteråt då missbrukare aldrig är riktigt fria från sitt missbruk.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, har spenderat hela natten med att göra redaktionella
ändringsförslag och att de inte ska tas upp utan ska alltid ses som ett medskick till FS och
därför inte röstas om eller tas upp i plena alls. Daniel Bergdahl slår också ett slag för Förslaget
om att ändra texten om substitutionsbehandlingar.
§ 182
INFORMATION FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, snackade om det nya klubbade bildningssystemet och säger
att de har smått fuskat genom att redan planera höjdaren som ska bli av. Lucas Nilsson
berättar att det bästa sättet att komma vidare i sitt engagemang är att gå den nya höjdaren för
den kommer att bli fet!
§ 183
INFORMATION FRÅN STATISTIKANSVARIG
Thomas Ahlström, förhandlingsansvarig, redogjorde för talartiden i både plena och under de
roterande gruppsamtalen:
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§ 184
MÖTESINFORMATION OM ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Tea Olsen berättade vad som kommer att beröras under de losterande gluppsamtalen
nämligen det drogpolitiska programmet. Förslag lagda innan 13.30 är redan på skärmarna och
efter det har de eget ansvar att skriva ut och sätta upp förslagen ombuden har.
§ 185
ORDNINGSFRÅGA
Gustav Bylund, Östergötland, önskade
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att

de åtta kongressdeltagarna som har talat mest ska läsas upp med namn och
ombudsnummer i plena i samband med information från statistikansvarig.

Kongressen beslutade
att

de åtta kongressdeltagarna som har talat mest ska läsas upp med namn och
ombudnummer i plena i samband med information från statistikansvarig.
§ 186

AJOURNERING
Vid 14.02 ajournerades kongressen för roterande gruppsamtal och fika.
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TRETTONDE
SESSIONEN
Ordf.: Jenny Karinsdotter
Sergio Manzanares
Sekr.: Emil Lisell
Johan Persson

Fredag den 30 juni

§ 187
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 15.32.
§ 188
INFORMATION FRÅN PRESIDIET
En hårsnodd hade upphittats. Presidiet meddelande att den återficks mot beskrivning. En
fidget spinner hade stulits från ett bord i förhandlingslokalen. Tjuven uppmanades att diskret
lämna tillbaks den.
§ 189
HÄLSNINGSANFÖRANDE FRÅN NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND
Ellen Eklund, vice ordförande i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, hälsade ombuden
och berättade att det var länge sen hon själv deltog på UNF:s kongress som ombud men att hon
mins de långa förhandlingarna och de många motionerna. Hon uppmanade UNF att fortsätta
ha långa förhandlingar, det är här som framtida ledare skolas. Hon fick sin egen demokratiska
skolning i UNF Västmanland vilket hon var stolt över. Där fick hon chansen att tidigt sitta i
styrelser och försvara sina idéer i debatten. Något hon haft nytta av som vice ordförande i NSF
och nu när hon hoppas bli vald till ordförande. Ellen menade att alla organisationer måste våga
förnya sig och våga se på sina rötter och var de kommer från. Hon var övertygad om att UNF
har den styrkan. Avslutningsvis önskade hon ombuden lycka till med de fortsatta
förhandlingarna och önskade den tillträdande förbundsstyrelsen framgångar i deras arbete.
§ 190
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 DROGPOLITISKT
PROGRAM
Kongressen beslutade
att

behandla programmet i klump.

Johan Andersson, Dalarna, påpekade att förslaget om att lägga till e-cigaretter till
tobaksprodukterna torde avse det som e-cigaretterna laddas med.
Jens Jörgensen Moberg, Stockholm, drog tillbaka sitt förslag om tobaksprodukter till förmån
för Anna Källbäcks förslag.
Johanna Matsson, Västmanland, menade att det är tydligare vad som avses med
sinnesförändrande än med berusande. Hon yrkade därför kongressen besluta
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att

under rubriken UNF:s drogdefinition ändra ”berusande,
beroendeframkallande och giftig effekt på människan” till
”sinnesförändrande, beroendeframkallande och giftig effekt på människan.”

Anna Källbäcks, Dalarna, förklarade att hennes förslag angående tobaksvaror endast skall ses
som en redaktionell ändring. Skillnaden är att ordet elektroniska cigaretter är tillagt i
förslaget. Hon hade ingen personlig åsikt om huruvida elektroniska cigaretter skall vara med i
texten.
Anneli Bylund, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på att inkludera miljöaspekter i det
drogpolitiska programmet. Hon påpekade att alkoholindustrin inte är unik i att vara
miljöförstörande och undrade om UNF i sådana fall också ska ta upp exempelvis läskens
miljöpåverkan. Hon menade att den mening som Jacob Nehrer velat bevara var en onödig
upprepning av sådant som står i avsnittet om förebyggande arbete. Anneli meddelade även
förbundsstyrelsens skepsis mot att ta med tobak i programmet då de ansett att kopplingen är
svag till drogfrågorna.
Johan Stoltz, Norrbotten, förklarade varför de lagt ett förslag om att ta in miljöpåverkan i
programmet. UNF koncentrerar sig på drogernas skadeverkningar på människan men även
djur och natur tar skada. Droger går exempelvis genom reningsverken och ut i vattnet och
skadar djur och natur.
Simon Schönbeck, Skåne, förklarade att anledningen till att de inte velat ta upp e-cigaretter,
och egentligen inte heller snus i förslaget om tobaksfrågor är att de inte finns med i den
forskning som förslaget är baserat på. Han menade att sinnesförändrande istället för
berusande är ett intressant ställningstagande som skulle innebära ganska stora förändringar
men att det vore olyckligt om vi inte längre delade drogdefinition med WHO. Han höll inte
med förbundsstyrelsen om den svaga kopplingen mellan tobak och drogpolitik med tanke på
att all den forskning de tittat på visar på tobak som en tydlig inkörsport.
Mårten Edström, Västernorrland, yrkade bifall på Jacob Nehrers förslag om att inte stryka
texten om information till unga om drogers skadeverkningar. Han ansåg att det inte fanns
någon tydlig text om individens eget kunnande i avsnittet om förebygg och uppmanade därför
kongressen besluta
att

under rubriken ”Narkotika”, ”ungdomens nykterhetsförbund kräver” inte
stryka ”Att unga får ta del av pålitlig och relevant information om drogers
skadliga effekter på individ och samhälle.”

Axel Fahlbeck, Stockholm, tyckte det var bra med ett stycke om turism i avsnittet om global
drogpolitik men ville få med en skrivning som inkluderar andra droger än alkohol. Han
föreslog därför kongressen besluta
att

på FS förslag nr 10 under rubriken Turism, ändra stycket till ”Turism och den
höga konsumtionen av droger såsom alkohol vid semester har stor inverkan
på länder med stark turistnäring. Turister tar med sig idéer, normer och
värderingar som påverkar destinationen de reser till. Globaliseringen,
ekonomisk tillväxt, ökad turism, en offensiv alkoholindustri samt
organiserad narkotikabrottslighet bidrar tillsammans till att fler människor
konsumerar mer och i nya sammanhang. Drogers koppling till ohälsa, våld i
hemmet, trafikolyckor och dålig ekonomi slår hårt mot länder med svaga
sociala skyddsnät och som saknar kapacitet för ett förebyggande arbete.
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Malin Andersson, förbundsstyrelsen, bemötte Simon Schönbeck och Ellen Hjorts förslag om
skrivning kring substitutionsbehandling. Det är faktamässigt inkorrekt att hävda att
substitutionsbehandling enbart fungerar kortsiktigt, dagens forskning visar att det måste vara
långsiktiga behandlingar. Det är inte heller korrekt att säga att sådan behandling hänvisar
människor till ett annat beroende, det är inte i linje med UNF:s syn på beroende. Forskning
visar att substitutionsbehandling gör att människor kan komma tillbaks till samhället. Det
finns problem men UNF borde inte döma ut hela behandlingsformen. Smärtbehandling med
fentanyl eller tramadol döms inte ut trots att dessa substanser också skapar problem. Att
tobaksstycket finns med i programmet beror på att kongressen 2015 gav i uppdrag att ett
sådant skulle tas med.
Jacob Nehrer, Västmanland, sade att kravet i hans förslag gjorde det mer tydligt vad vi faktiskt
vill.
Johanna Mattsson, Västmanland, yrkade bifall på förslaget från UNF Norrbotten om fler
miljöaspekter. Det är viktigt att få med och också ett starkt argument i den drogpolitiska
kampen.
§ 191
UTDELNING AV UTMÄRKELSEN HJÄLTEVÄRVAREN
Eric Tegnander, förbundsordförande, delade ut utmärkelsen Hjältevärvaren. Priset gick till en
person som visat framfötterna när det kommer till medlemsvärvning, deltagit i
värvningskampanjer och utbildat i värvning. Priset tilldelades John Ferner.
John Ferner, Kronoberg, berättade att det var oväntat att få priset, det kom som en chock. Han
har aldrig sett sig som någon supervärvare. Ett värvartillfälle som han kom särskilt starkt ihåg
var när han och Max Johansson besökte en skola på Gotland under tiden som John praoade
hos Max och han råkade dra för många skämt om att gotlänningar inte är lika civiliserade som
fastlänningar tills läraren fick säga ifrån. Han tipsade om att vara utvilad och mätt eftersom
han inte värvade någon alls i den klassen.
Jenny Karinsdotter, tidigare mottagare av priset, gratulerade.
§ 192
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 DROGPOLITISKT
PROGRAM
Kongressen beslutade
att

avslå Kim Axelssons förslag om att under rubriken UNF:s drogdefinition ändra
”berusande, beroendeframkallande och giftig effekt på människan” till
”sinnesförändrande, beroendeframkallande och giftig effekt på människan”, samt

att

under ”Medicinska skador” ändra meningen
”Det kan vara allt från cancer, magsår, hjärtsvikt och leverskador till försämrat
immunförsvar, depressioner och psykoser.”
till
”Det kan vara allt från cancer, magsår, hjärtsvikt, foster- och leverskador till
försämrat immunförsvar, depressioner och psykoser.”
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§ 193
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 76 närvarande ombud.
§ 194

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 DROGPOLITISKT
PROGRAM
Kongressen beslutade, med 46 röster mot 28,
att

avslå Anna Källbäcks förslag om att lägga till elektroniska cigaretter i uppräkningen
under punkten ”Tobak”.
§ 195

FÖRFRÅGAN FRÅN HAMPUS
Hampus Blom, chief engineer, bad alla som lånat enheter att använda VoteIT på att räcka upp
en hand.
§ 196
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 DROGPOLITISKT
PROGRAM
Kongressen beslutade, med 41 röster mot 30,
att

avslå Simon Schönbecks förslag om att ändra ett stycke om
substitutionsbehandlingar.

Kongressen beslutade, med 36 röster mot 31,
att

avslå Axel Fahlbecks förslag om att ändra stycket under rubriken ”Turism”.

Kongressen beslutade
att

under rubriken ”Narkotika”, ”Ungdomens Nykterhetsförbund kräver” inte stryka
”Att unga får ta del av pålitlig och relevant information om drogers skadliga effekter
på individ och samhälle”.

Kongressen beslutade, med 42 röster mot 31,
att

göra ett medskick till förbundsstyrelsen att i nästa revidering föra in miljöfrågor,
såsom vattenåtgång, gifter från avloppsvatten och liknande, i det drogpolitiska
programmet.

Kongressen beslutade
att

med gjorda ändringar anta det reviderade förslaget till drogpolitiskt program.
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§ 197
INFORMATION INFÖR JULKURSEN
Linnea Granqvist, julkursansvarig, peppade inför julkursen och uppmanade ombuden att
sprida info om den. Linnea Granqvist hade varit på julkurs tre gånger och upplevde att det
hade varit bland de bästa veckorna i sitt liv. Deltagarna upplystes att de kunde åka snowboard
och skidor och att tidigare erfarenhet inte spelade någon roll. Ville ombuden åka på julkursen
kunde de söka som ledare eller deltagare och sista ansökningsdag för ledare var 31 augusti.
§ 198
PRAKTISK INFO
Någon hade tappat bort sin kongresspåse. Det uppmanades att lämna in den till en funktionär
eller direkt till ägaren.
§ 199
SÅNG
Kongressen stämde upp i ”Vill du våga en dust”.
§ 200
FÖREDRAGNING AV VALBEREDNINGSINSTRUKTIONEN
Linda Tjällden, valberedningen, berättade om valberedningsinstruktionen som
valberedningen föreslår till kommande valberedningar. Det finns ett behov av att styra upp
dessutom behövs en transparens kring hur vi väljer våra representanter som är bra och öppet
och tydligt. Det valberedningen jobbar med innefattar viss sekretess. Valberedningen föreslog
kongressen besluta
att

anta valberedningens förslag på valberedningsinstruktion.

Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, sade att vi antagit en princip om att valberedningen ska
förbereda arvoderingen och det också borde stå i valberedningsinstruktionen. Han föreslog
kongressen besluta
att

valberedningen ska inför varje kongress behandla frågan om arvoderingar i
förbundsstyrelsen, och komma med förslag om eventuellt
arvoderingsupplägg.
§ 201

FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM STADGEÄNDRING
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, meddelade att det blivit en miss i handlingarna och att ett
kompletterande blad med förslaget på rörelsegemensamma stadgeändringar därför delats ut.
Han förstod knappt förslaget själv, men försökte förklara det: det finns vissa gemensamma
stadgar som alla delar av IOGT-NTO-rörelsen måste besluta om på sina kongresser, och här
var tre sådana ändringsförslag. För det första ville riksstyrelsen förtydliga vad som händer med
egendom från nedlagda kretsar, för det andra ville de se över särskilda rättsförhållanden för
kretsar, och för det tredje ville IOGT-NTO ändra i sina stadgar gällande jäv, ändringar som
måste godkännas av UNF eftersom det handlar om delvis rörelsegemensamma paragrafer.
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§ 202
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11
STADGEÄNDRING § 2:15 GRANSKNING SAMT RELATERADE PUNKTER
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, föreslog att granskningsutskottet ersätts av två
verksamhetsrevisorer samt en ersättare. Det har varit otydligt vad som förväntas av de som
väljs till granskningsutskottet. Det har varit många avhopp. Det är därför bättre att bara ha två
verksamhetsrevisorer som jobbar tillsammans med förvaltningsrevisorerna. Om beslutet
justeras omedelbart går det att välja verksamhetsrevisorer direkt, men förbundsstyrelsen har
dragit tillbaka det förslaget och det är upp till ombuden att väcka frågan.
§ 203
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 12 OM
DISTRIKTSÅRSMÖTENS BESLUTSMÄSSIGHET
Max Johansson, förbundsstyrelsen, menade att distriktsårsmötena behöver ha tre närvarande
ombud, allt under det är inte en grupp utan bara två personer. Om ett distrikt skulle hamna
under 20 betalande medlemmar så borde de i sådana fall fokusera på föreningsverksamhet
snarare än att ha ett DÅM.
Gustav Bylund, Östergötland, ville ändra i stadgarna kring hur många
distriktsårsmötesombud som väljs och ville att de skulle väljas med ojämkad uddatalsmetod.
Det skulle ge distrikten möjlighet att ge fler ombud makt på distriktsårsmötena.
Denise Fowler, Västerbotten, föredrog Västerbottens förslag om att under vissa
omständigheter ge alla närvarande medlemmar rösträtt på distriktsårsmötet.
§ 204
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 12 OM MAJORITETSKRAV
Olle Gynther Zillén, förbundsstyrelsen, med Eric Tegnander som ersättningstalare föredrog
förbundsstyrelsens svar genom att visa en PowerPoint. Förbundsstyrelsen är fans av
demokrati och stadgar. Konsekvensändringen påverkar endast paragraf 4:3 eftersom övriga är
rörelsegemensamma. Förbundsstyrelsen yrkade alltså bifall.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, tolkade motionens andra att-sats i vidare bemärkelse och
var rädd att den inte fick genomföras. En utredning borde tillsättas.
§ 205
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 13 OM DIREKTANSLUTNA FÖRENINGAR
Max Johansson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens svar. Han noterade att det
avslogs på förra kongressen, och var tveksam till om det gick att skapa en struktur för detta i
IRMA (IOGT-NTO-rörelsens medlemsadministration). Förbundsstyrelsen såg inte att
behovet var värt resurserna som krävdes, och noterade att bildande av nya distrikt måste gå
genom riksstyrelsen. Därför yrkade förbundsstyrelsen avslag.
Gustav Bylund, Östergötland, ville ändra stadgarna så att vägen via riksstyrelsen inte var
nödvändig. Han tyckte att det skulle startas ett ”distrikt 0”, och att förbundsstyrelsen skulle
bilda det om tre föreningar inom sex månader anmälde intresse att ingå. Det är svårt för vissa
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föreningar att skicka ombud till årsmötena i dagsläget. Föreningar med geografisk spridning
skulle kunna ha föreningsårsmöten online.
Denise Fowler, Västerbotten, meddelade att Västerbotten hade lagt ett förslag som liknade
Gustav Bylunds förslag eftersom Gustav Bylunds förslag byggde på Västerbottens förslag. De
uppmanade kongressen besluta
att

FS får i uppdrag att se över möjligheten att starta upp Distrikt 24 som ett
virtuellt distrikt, till år 2020,

att

Distriktet ska heta Distrikt 24, samt

att

göra om hemsidan för att underlätta kontakten till Distrikt 24.

Ifall föregående tre att-satser bifölls så yrkade de dessutom
att

Distrikt 24 betraktas som ett självständigt distrikt, med eget årsmöte, egna
åsikter och egna ombud.
§ 206

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 13 OM ÖVERSYN
AV DISTRIKTSGRÄNSER
Max Johansson, förbundsstyrelsen, sade att det fanns en agenda med att rucka på
distriktsgränserna. Förbundsstyrelsen trodde inte att dagens distriktsgränser är de optimala,
utan noterade att dagens fördelning bygger på gamla länsgränser som inte är helt aktuella idag.
Mina Karlsson, Kronoberg, tyckte att det var ett bra förslag. Kronoberg ville ha Visingsö.
§ 207
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 15 OM UNF:S NYKTERHETSFLAGGA
Arvid Ståhl, motionär, berättade att han skickat in en motion om att UNF borde anta en flagga.
Flaggan som finns i shoppen ser ut som skit eftersom den bara är vår logga på lite tyg. Hans
förslag var enbart att vi ska anta en flagga, inte ändra något i shoppen.
§ 208
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 18 OM ATT UPPDATERA
MEDLEMSREGISTRET
Gustav Bylund, motionär, noterade att vi under kongressen fått ett exempel på att IRMA är
långsamt när vi inte kunde se vilka orter vi har föreningar på.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen tillsatt en utredning som
ska se över vad vi ska ha för medlemsregister. Förbundsstyrelsen ansåg att det arbete som
motionen eftersöker på ett bättre sätt löses genom den utredningen.
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§ 209
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 19 OM BEKRÄFTELSE AV MEDLEMSKAP
Johan Fridlund, Jämtland, sade att UNF sjunker i betalande medlemssiffror. UNF Jämtlands
DÅM hade funderat på hur medlemskapet ska bekräftas. Om vi får fler bekräftade medlemskap
kan vi få mer bidrag. Därför ville UNF Jämtland göra en medlemsförankrad utredning.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, delade inte motionärernas bild och såg ett värde av att det
fanns en medlemsavgift. De såg inte anledningen till att genomföra en utredning som skulle
kosta tid och pengar.
§ 210
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 20 OM LOGGA MED STOLTHET
Johan Andersson, Dalarna, förklarade att motionärerna vill undersöka om det går att få en ny
rörelsegemensam logga som innehåller globen och blir mer synlig och intressant att använda.
Han uppmanade kongressen besluta
att

uppdra till styrelsen för IOGT-NTO-rörelsen att ta fram en ny logga för
IOGT-NTO-rörelsen där hänsyn tas till historien av vår rörelse och ser till
att globen finns med på lämpligt sätt i loggan.

Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, menade att det från riksstyrelsens sida finns en tydlig
tanke om att globen inte är unik för vår rörelse och att rörelsens logga ska kunna användas
tillsammans med den egna rörelsens logga vilket gör att det kan bli många glober.
§ 211
ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Tea Olsson, förhandlingsansvarig, informerade om hur de roterande gruppsamtalen skulle gå
till.
§ 212
ORDNINGSFRÅGA
Arvid Ståhl, Södermanland, föreslog kongressen besluta
att

stryka paragraf tre och fyra under roterande gruppsamtal i arbetsordningen.

Arvid Ståhl, Södermanland, menade att ombuden lidit länge nog under denna arbetsordning.
Under punkten övrigt fanns många skärmar med motioner som många ombud inte har något
intresse av. Han uppmanade kongressen att frigöra våra ombud!
Henrik Yxing, Jönköping, yrkade avslag då förslaget skulle leda till totalt kaos.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, menade att han kunde uppskatta förslaget men alla
motioner måste få en reell chans att få femton bifall. Han yrkade därmed avslag.
Arvid Ståhl, Södermanland, deklarerade att han hellre lever under kaos än förtryck. Han
uttryckte sin tillit till presidiet och funktionärerna. Han uppmanade övriga ombud att inte
sätta upp sig på talarlistan utan istället gå till omröstning.
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§ 213
STRECK I DEBATTEN
En ordningsfråga väcktes om streck i debatten. Då talarlistan var tom valde presidiet att
istället gå till beslut i frågan.
§ 214
ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade, med 44 röster mot 35,
att

avslå Arvid Ståhls förslag.

Petra Hultin, Kim Axelsson, Sigrid Björk och Jamie Ziegler reserverade sig mot beslutet att
avslå Arvid Ståhls förslag med motiveringen ”Vi reserverar oss mot beslutet i ordningsfrågan
om kaos och anarki eftersom vi vill ta tjuren vid hornen och låta vansinnet gro. Vi tar därför
farväl av både hjärta och själ.”
§ 215
ROTERANDE GRUPPSAMTAL
Tea Olsson, förhandlingsansvarig, fortsatte att informera om hur de roterande gruppsamtalen
skulle genomföras.
Klockan 17.28 gick ombuden till roterande gruppsamtal.
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FJORTONDE
SESSIONEN
Ordf.: Jenny Karinsdotter
Sergio Manzanares
Sekr.: Victor Melinder
Samuel Scherman

Fredag den 30 juni

§ 216
TALARSTATISTIK
Thomas Ahlström, förhandlingsansvarig, läste upp namn, roll, pronomen och total talartid på
de åtta mest talande ombuden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gustav Bylund, ombud, han, 7:27
Simon Schönbeck, ombud, han, 6:30
Ellen Hjort, ombud, hon, 5:00
Semanur Taskin, ombud, hon, 4:38
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, han, 4:20
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, hon, 4:09
Simon Thörn, ombud, han, 3:20
Daniel Bergdahl, ombud, han, 2:52
§ 217

AJOURNERING
Vid 18.35 ajournerades förhandlingarna för natten.
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FEMTONDE
SESSIONEN
Ordf.: Sergio Manzanares
Jenny Karinsdotter
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Lördag den 1 juli

§ 218
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Vid 08.22 återupptogs förhandlingarna.
§ 219
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 72 närvarande ombud.
§ 220

FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM
STADGEÄNDRINGAR
Sergio Manzanares, mötesordförande, redovisade vilka förslag som ligger.
§ 221
ORDNINGSFRÅGA
Sigrid Björk, Örebro, föreslog
att

alla yrkanden ska lyftas från och med nu.

Sigrid Björk, Örebro, tyckte att det varit omöjligt att hinna med att diskutera alla motioner på
tidigare roterande gruppsamtal. Därför borde alla yrkanden lyftas.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, kunde förstå att det ibland var kämpigt att hinna med allt
på de roterande gruppsamtalen men att vi inte har all tid i världen. Om man vill lyfta enskilda
förslag kan man lämna ordningsfrågor om det, men att lyfta allt känns inte rimligt.
§ 222
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 76 närvarande ombud.
§ 223

BESLUT I ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade, med 53 röster mot 21,
att

avslå ordningsfrågan.
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§ 224
BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM STADGEÄNDRINGAR
Kongressen beslutade, med två tredjedelars majoritet eller mer,
att

i § 5:12, fjärde stycket ändra sista meningen till ”Finns det inget verksamt distriktsråd
beslutar riksstyrelsen hur den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan
distriktsorganisationerna för de förbund som ingick i kretsen.”

att

i stadgarna lägga till en ny paragraf § 5:14 med lydelsen: ”Särskilt om rättsförhållanden
för kretsar
I tillägg till övriga bestämmelser gällande rättsförhållanden gäller följande för kretsar.
Beslut av kretsar gäller inte förrän de har fastställts av riksstyrelsen, om de innebär att
kretsen a) köper fast egendom, b) gör sig av med fast egendom eller del i fast
egendom, c) köper aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom av
betydelse för verksamheten d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening
som äger fast egendom av betydelse för verksamheten, e) tar ut eller medger
inteckning eller inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i egen fastighet, f) vidtar
eller stöder åtgärder som kan minska det egna inflytandet i bolag eller förening, där
föreningen eller distriktet har bestämmande inflytande genom aktieinnehav eller på
annat sätt, g) gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av större värde, h)
använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften, i)
realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda dem på sätt som strider mot
dessa stadgar eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller j) upplåter sina lokaler på sätt
som hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. De bestämmelser i denna paragraf
som avser fast egendom ska också gälla byggnader på ofri grund. Riksstyrelsen kan
förbjuda kretsar att verkställa beslut som avser de frågor som nämns ovan, och som
inte har fastställts av riksstyrelsen.
Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar om anskaffande, användning, vård och
försäljning av fast egendom som riksstyrelsen fastställer.
Kretsar ska redovisa kapital som de får vid försäljning av fast egendom eller del i fast
egendom till riksstyrelsen. Detta gäller också kapital som de får i ersättning för fast
egendom efter brand eller annan skada eller expropriation, eller till följd av annat
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av riksstyrelsen för kretsens räkning.
Riksstyrelsen kan besluta att någon annan ska förvalta kapitalet. Kapitalet får inte
användas för andra ändamål än köp av fast egendom eller del i fast egendom.
Riksstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får användas på annat sätt. Ränta på
kapitalet får användas till den löpande verksamheten i den krets som kapitalet
tillhör.”

att

godkänna de föreslagna ändringarna gällande jäv från IOGT-NTO:s kongress.
§ 225

ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
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att

lyfta Simon Thörns förslag om omedelbar justering av beslut om
verksamhetsrevisorer.
§ 226

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 STADGEÄNDRING §
2:15 GRANSKNING SAMT RELATERADE PUNKTER
Karl-Johan Johansson, Skåne, berättade om sina förslag, som i stort var som
förbundsstyrelsens fast med fler ersättare. Karl-Johan föreslog kongressen besluta
att

ändra § 2:6 v till val av två förvaltningsrevisorer och två ersättare.

att

ersätta hela § 2:15 Granskning med
”Kongressen väljer två förvaltningsrevisorer och två 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 två ersättare. De
ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och granska om förbundsstyrelsen
har följt stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut.
De ska till 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.”

Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, berättade att de kunde jämka sig med Karl-Johan
Johanssons förslag.
Jamie Ziegler, Örebro, talade genom ersättningstalare Sigrid Björk, och yrkade avslag eftersom
det är ett omfattande arbete. Jamie tyckte att valberedandet av granskningsutskott hade varit
bristfälligt, men att det liggande förslaget var bra och kompetent, och att det därför borde
väljas.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, ville prata mer om ersättare. Förbundsstyrelsen vill ha två
ersättare för både förvaltningsrevisorer och verksamhetsrevisorer. Hon ville också skilja på
frågan om omedelbar justering och om granskningsutskottets vara eller icke-vara.
Sigrid Björk, Örebro, förstod principen med verksamhetsrevisorer men noterade att det inte
valberetts. Förbundsstyrelsen borde inte valbereda något sådant.
Hugo Hassler, Östergötland, undrade vilka förbundsstyrelsen föreslog som
verksamhetsrevisorer.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, svarade att förbundsstyrelsen hade kollat med föreslagna
ledamöter i granskningsutskottet och uppfattade det som att det fanns täckning för att välja
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verksamhetsrevisorer. En tanke fanns också om att sätta ett nytt nomineringsstopp endast för
verksamhetsrevisorer, om någon annan skulle vilja kandidera.
Karl-Johan Johansson, Skåne, noterade ett fel i sin att-sats. Istället för två
förvaltningsrevisorer och en ersättare ville han ha två förvaltningsrevisorer och två ersättare.
Han lämnade in ett nytt förslag om detta i VoteIT.
§ 227
ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
att

lyfta Karl-Johan Johanssons nya förslag.
§ 228

STRECK I DEBATTEN
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, ville ändra nomineringsstoppet om förslaget om
omedelbar justering gick igenom.
Gustav Bylund, Östergötland, hade en fråga om hur streck i debatten fungerade.
Presidiet förklarade för Gustav hur det var tänkt i en liten diskussion framme vid presidiet, och
sedan även för ombudsförsamlingen i stort.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 229

FORTSATT DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11
STADGEÄNDRING § 2:15 GRANSKNING SAMT RELATERADE PUNKTER
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, ville bara särskilja frågorna. En fråga om att byta ut
granskningsutskottet mot verksamhetsrevisorer – i framtiden, alltså från och med nästa
kongress. Sen finns det en separat fråga om att ändra redan idag, alltså en omedelbar justering.
Sigrid Björk, Örebro, yrkade avslag. Det kunde lätt bli en jävsituation vilket är svårare att
hantera med så få personer.
§ 230
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 77 närvarande ombud.
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§ 231
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 STADGEÄNDRING § 2:15
GRANSKNING SAMT RELATERADE PUNKTER
Kongressen beslutade, med 51 röster mot 24, det vill säga med den nödvändiga två tredjedelars
majoriteten,
att

ersätta hela § 2:15 Granskning med
”Kongressen väljer två förvaltningsrevisorer och två 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 två ersättare. De ska följa
förbundsstyrelsens verksamhet och granska om förbundsstyrelsen har följt stadgar,
grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut. De ska till 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.”

Kongressen beslutade, med 62 röster mot 12, det vill säga med den nödvändiga två tredjedelars
majoriteten,
att

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

Kongressen beslutade
att

riva upp principen 2011 § 75 om granskningsutskottets roll.

Kongressen beslutade, med 65 röster mot 7, det vill säga med den nödvändiga två tredjedelars
majoriteten,
att

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

Petra Hultin, Kim Axelsson, Alice Nordgren och Jenny Almström reserverade sig mot beslutet
att ersätta granskningsutskottet med verksamhetsrevisorer med motiveringen att ”FS arbete
bör granskas ordentligt, och även utanför endast formella situationer som mötesprotokoll.
Och främst av fler medlemmar än två, GU hade redan mycket jobb på sina händer som 5
medlemmar/ledamöter.”
§ 232
ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
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att

alltid gå direkt till votering vid beslut om stadgeändringar.
§ 233

ORDNINGSFRÅGA OM OMEDELBAR JUSTERING
Kongressen beslutade
att

avslå ett förslag om att anse paragrafen om stadgeändring gällande
verksamhetsrevisorer omedelbart justerad.
§ 234

ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
att

avslå ett förslag om att lyfta Gustav Bylunds förslag om att byta ut § 3:4
Distriktsårsmötesombud.
§ 235

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 12 OM DISTRIKTSÅRSMÖTENS
BESLUTSMÄSSIGHET
Kongressen beslutade, med 59 röster mot 17, det vill säga med den nödvändiga två tredjedelars
majoriteten,
att

ersätta ”Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna
och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande” med ”Distriktsårsmötet är
beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst hälften av de
anmälda ombuden är närvarande, dock minst tre.” i § 3.2 i UNF:s stadgar.

Emmelina Hjort, Kim Nguyen, Jakob Hjort, Sebastian Udenius, Kim Axelsson, Petra Hultin,
Alice Nordgren, Jenny Almström, Sigrid Björk, Andreas Johansson, Caroline Eriksson, Jamie
Ziegler, Simon Schönbeck, Joakim Hald, Karl-Johan Johansson, Ludvig Holtze, Johanna
Palmqvist, Mattias Nilsson, Erica Eskilsson, John Hellström, Emma Åslund, Cornelia Hultin,
Katarina Lindmark, och Ellen Hjort (totalt 24 personer) reserverade sig mot beslutet att kräva
minst tre närvarande ombud på distriktsårsmöten med motiveringen att ”det gör att distrikt
som inte har tillräckligt stora eller tillräckligt många föreningar för att kunna skicka 3 ombud
inte kan hålla distriktsårsmöte.”
§ 236
MOTION NR 12 OM MAJORITETSKRAV
Olle Gynther-Zillén, talade genom ersättningstalare Eric Tegnander, och tyckte att det blev ett
orimligt resursslöseri att utreda. Föreningspraxis säger att det är enkel majoritet som gäller
om inget annat sägs. Därför yrkade FS å det starkaste avslag på Simon Thörns förslag.
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, ville yrka avslag på motionen, och kunde även tänka sig
avslag på sitt eget förslag.
Kongressen beslutade, med 40 röster mot 35,
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att

i 4:3 § stadgarna som ny femte punkt tillägga ”Beslut i föreningens organ fattas, om
annat inte framgår av dessa stadgar, med enkel majoritet.”

Sergio Manzanares, mötesordförande, förklarade att det innebär att stadgeändringen går
endast igenom om ett likalydande beslut fattas på nästa kongress.
Kongressen beslutade, med 50 röster mot 27,
att

avslå motionens förslag om att vidta dylika konsekvensändringar i andra paragrafer.

Kongressen beslutade
att

avslå Simon Thörns förslag om att utreda frågan.
§ 237

MOTION NR 13 OM DIREKTANSLUTNA FÖRENINGAR
Max Johansson, förbundsstyrelsen, förstod inte riktigt andemeningen i förslagen som Gustav
Bylund och Denise Fowler lyft. Att starta en förening i ett befintligt distrikt kändes inte så
svårt. Han ville yrka avslag till samtliga förslag utom förbundsstyrelsens.
Gustav Bylund, Östergötland, förklarade varför utspridda föreningar borde få ha ett eget
rikstäckande distrikt. Dessutom tyckte han att det var konstigt att ett av hans förslag var lyft
trots att det borde fallit i och med att ett annat inte var lyft.
Simon Lindström, Jönköping, yrkade avslag på motionen och att-satserna förutom
förbundsstyrelsens, eftersom vi redan hade en rikstäckande förening som fungerade utmärkt.
Simon var ordförande för den och såg inga problem med det nuvarande upplägget som de hade
med Jönköpings distrikt.
§ 238
ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
att

avslå Gustav Bylunds förslag om att lyfta hans förslag om att låta kongressen besluta
om distrikt utan förslag från riksstyrelsen, samt

att

avslå Gustav Bylunds förslag om att lyfta hans förslag om att omedelbart justera
stadgeändringen om att låta kongressen besluta om distrikt utan förslag från
riksstyrelsen.
§ 239

DISKUSSION OM MOTION NR 13 OM DIREKTANSLUTNA FÖRENINGAR
Bodil Svensson, Västerbotten, tyckte att ett argument för ett virtuellt distrikt vore att det
kunde underlätta för engagemang till exempel om man är utbytesstudent och pluggar
utomlands eller om man flyttar till någonstans där det inte finns något aktivt UNF. Det kändes
tveksamt att det alltid skulle fungera bra som det gör för Simon Lindströms förening.
Kim Nguyen, Västerbotten, yrkade bifall av många anledningar. Främst för att det distriktet
skulle ha möjlighet att kunna ta upp sina egna frågor. Argumentet om utbytesstudenter var
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också bra. Kim noterade även att nykterhetsstatistiken var väldigt låg, och att det förmodligen
berodde på till exempel LAN:are, som måste fångas upp.
Emmelina Hjort, Västerbotten, ville berätta att det i Västerbotten fanns endast en aktiv
förening, men massor av medlemmar på orter där det inte fanns tillräckligt med medlemmar
för att bilda en förening. De skulle kunna engagera sig i det här distriktet.
Simon Lindström, Jönköping, såg inte varför de inte kunde ansluta sig till Västerbottens
distrikt. Han hörde inga faktuella argument. Han har inte upplevt det som ett hinder att
engagera sig i Aptitude e-sports trots att han bor i Skellefteå.
Katarina Lindmark, Norrbotten, berättade om ett förslag Norrbotten lagt under punkten om
översyn av distriktsgränser, som skulle lösa problematiken.
Gustav Bylund, Östergötland, drog tillbaka sitt förslag om att starta ett nytt distrikt. Hans
förslag om att uppdra åt riksstyrelsen att föreslå det till nästa kongress kvarstod. Han tyckte
att det funkar bra redan som det är, poängen med ett virtuellt distrikt är demokratiaspekten.
Sigrid Björk, Örebro, tyckte att det var bra att låta riksstyrelsen undersöka saken. Hon undrade
dessutom om det inte vara bättre att diskutera detta under frågan om distriktsgränser.
§ 240
SAKUPPLYSNING
Jacob Nehrer, UNF Västmanland, informerade om lite statistik: antalet nyktra ungdomar
ökar.
§ 241
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 242

MOTION NR 13 OM DIREKTANSLUTNA FÖRENINGAR
Sergio Manzanares, mötesordförande, redovisade vilka yrkanden som fanns.
Kim Nguyen, Västerbotten, menade tidigare att nykterheten ökat och berättade att i Åsele blir
UNF inte insläppta eftersom vi anses för radikala.
Arvid Ståhl, Södermanland, höll med förbundsstyrelsen och yrkade avslag, men uppmuntrade
liknande föreningar att registrera sig i ett distrikt som har fett med cash.
Johanna Palmqvist, Kalmar, ville yrka bifall och tyckte det vore bra med ett distrikt som inte
var bundet till en speciell plats.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, undrade retoriskt varifrån det virtuella distriktets
verksamhetsutvecklare skulle utgå ifrån. Han yrkade för att de som fortfarande vill driva detta
ska rösta på Norrbottens förslag. Max tyckte även att detta passade bättre under
Förbundsstyrelsens förslag nr 13 – Översyn av distriktsgränser. Han noterade även att detta
skulle påverka ombudsfördelningen till kongressen.
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Kongressen beslutade
att

anse motionen avslagen,

att

avslå Denise Fowlers förslag om att starta ett virtuellt distrikt samt

att

avslå Gustav Bylunds förslag om att uppdra riksstyrelsen att till nästa kongress
föreslå bildandet av ett nytt, rikstäckande, distrikt.

Bodil Svensson reserverade sig mot beslutet att avslå Denise Fowlers och Gustav Bylunds
förslag med motiveringen ”Detta då jag anser det viktigt att vi inte missar den möjlighet
internet är som mötesplats samt att demokrati må vara enormt bra men det är långsamt och
tekniken rör sig enormt fort. För att inte komma helt på efterkälken borde vi börja NU!”
§ 243
AJOURNERING
Vid 10.18 ajournerades kongressen till 10.30 för fika.
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SEXTONDE SESSIONEN
Ordf.: Sergio Manzanares
Jenny Karinsdotter
Sekr.: Emil Lisell
Johan Persson

Lördag den 1 juli

§ 244
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 10.38.
§ 245
GÄST FRÅN TRIVSELGERILLAN
Jim Gustafsson, projektsamordnare för Trivselgerillan, presenterade projektet. Han beskrev
det som en metod för att förebygga drogbruk bland unga genom att skapa förutsättningar för
att unga ska kunna känna att de kan påverka och förbättra den värld de lever i. Jim påminner
också om att det finns tjänster att söka inom Trivselgerillan, en tjänst i Jönköping och en i
Växjö.
§ 246
PLAKETTUTDELNING
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, och Max Johansson, förbundsstyrelsen, kände sig
hedrade över att få dela ut Tennugglan. En utmärkelse som tilldelas medlem eller grupp av
medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen som i sann folkrörelseanda genom idégivning,
inspirerat andra som genom detta eller genom att praktiskt tillämpa sin ide utför eller har
utfört en god insats i arbetet med utvecklingen av UNFs verksamhetsformer. Distriktet som
tilldelas Tennugglan har under den här perioden tagit en idé till verkligheten. Idén var en
ungdomslokal och en projektanställd som kunde engagera och locka nya medlemmar på nya
sätt. Distriktet har tagit en beprövad verksamhetsform och satt egen touch på det med en stor
fet lokal. Lokalens rykte har vandrat mellan berg och hav och även fast de inte har berg eller
hav i sig så har dem verkligen gjort sig förtjänta av priset. Vinnaren var UNF Skaraborg vars
delegation beträdde scenen och tackade för sitt pris.
§ 247
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga om att lyfta Katarina Lindmarks förslag om att under den föreslagna
översynen se över möjligheten för bildandet av ett rikstäckande distrikt uppkom.
Kongressen beslutade
att

lyfta Katarina Lindmarks förslag.
§ 248

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 13 ÖVERSYN AV DISTRIKTSGRÄNSER
Max Johansson, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Kronobergs förslag om att Visingsö ska
tillfalla Kronobergs distrikt. Detta genom att illustrera att han sågar i förslaget.
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Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 76 närvarande ombud,

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag 13, översyn av distriktsgränser, samt

att

bifalla Ellen Hjorts förslag om att UNF tar med sig i processen att UNF inte
nödvändigtvis behöver anta samma indelning som övriga förbund.
§ 249

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastslå röstlängden till 75 närvarande ombud.
§ 250

ÅTER FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 13 ÖVERSYN AV
DISTRIKTSGRÄNSER
Kongressen beslutade med 37 mot 36
att

avslå Katarina Lindmarks förslag om ett rikstäckande distrikt.

Kongressen beslutade med 51 mot 23
att

avslå John Ferners förslag om att ett förbehåll medskickas i utredningen att Visingsö,
Jönköping tillfaller UNF Kronoberg.
§ 251

PLATSBYTE I PRESIDIET
Sergio Manzanares, mötesordförande, tackade för sin tid med att leda förhandlingarna och
hävdade att UNF Gävleborg ska ha någon form av betydelse för organisationen som helhet.
Sergio tillade också att UNF är världens bästa förbund, detta tack vare att Sergio själv avslutat
sitt medlemskap efter att ha varit en besvärlig medlem. Därefter bytte han och Jenny plats i
presidiet. Sergio tog över datorskärmen och Jenny tog över ordförandeklubban.
§ 252
MOTION NR 14 OM BILDER PÅ SOCIALA MEDIER
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet, samt

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag om att starta en utredning för skapandet av ett
webbaserat verktyg i enlighet med motionen.
§ 253

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
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att

fastställa röstlängden till 75 närvarande ombud.
§ 254

MOTION NR 15 OM NYKTERHETSFLAGGA
Arvid Ståhl, Södermanland, yrkade bifall på sitt egna förslag om att förbundsstyrelsen får i
uppdrag att utse en person för att ta fram tre förslag till en nykterhetsflagga som förbundets
medlemmar sedan skulle få rösta om i någon av förbundets digitala plattformar. Arvid visade
även med en PowerPoint sina egna förslag till nykterhetsflagga. Arvid yrkade även bifall i andra
hand till Anna Källbäcks förslag om att låta förbundsstyrelsen utlysa en design tävling där
samtliga medlemmar tillåts skicka in sina egna förslag till nykterhetsflagga.
Tove Achrenius, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen yrkade avslag på
motionen. Hon berättade att UNF höll på med en omarbetning av den grafiska profilen och det
borde även fortsättningsvis vara förbundets kommunikatörs uppgift, snarare än kongressens.
Förslag kunde dock mailas in till flagga@unf.se och på så sätt skulle en lösning kunna nås utan
kongressbeslut.
Kim Nguyen, Västerbotten, yrkade avslag då det inte anses vara en motion med nog hög
relevans för att diskuteras på kongressen.
Emmelina Hjort, Västerbotten, ställde sig positiv till förslaget om en nykterhetsflagga då den
kan vara fin att visa upp. Emmelina kände sig inte nöjd med förslagen som bifogades den
ursprungliga motionen, men var däremot mer imponerad av konceptet att klubbar och distrikt
själva kan skapa sin lokala prägel på flaggan och på så sätt skapa ett enhetligt intryck med en
lokal förankring.
§ 255
STRECK I DEBATTEN
En ordningsfråga om streck i debatten väcktes.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 256

ÅTER MOTION NR 15 NYKTERHETSFLAGGA
Arvid Ståhl, Södermanland, pekade på att det är en stor skillnad på om UNF shopen skapar en
flagga och säljer än om kongressen beslutar att anta en nykterhetsflagga. Arvid tyckte också att
inget av förslagen inte var inkompatibla med förbundsstyrelsens uttalanden utan enbart att
kongressen i sådana fall skulle ge beslutsrätten till medlemmarna.
Kongressen beslutade
att

avslå Arvids Ståhls förslag.

Kongressen beslutade, med 43 röster mot 34,
att

avslå Anna Källbäcks förslag om att istället för att bifalla motionen, ge FS i uppdrag
att utlysa en designtävling där alla medlemmar ges möjlighet att skicka in förslag på
design till en ny flagga.
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Mikaela Lindblom, Gävleborg, reserverade sig mot beslutet att avslå Anna Källbäcks med
motiveringen: ”Reserverar mig mot beslutet att avslå Anna Källbäcks förslag för att jag tycker
iden om att medlemmar får designa flaggan är bra då vi t.ex. kan sälja den i shoppen.”
§ 257
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 78.
§ 258

GÄSTANFÖRANDE FRÅN KRISTINA SPERKOVA FRÅN IOGT-INTERNATIONAL
Kristina Sperkova, ordförande för IOGT International, framförde en hälsning. Kristina reser
mycket, ofta i sammanhang utanför IOGT-rörelsen. Därför tyckte Kristina att det kändes
skönt att inte behöva förklara vad IOGT är. IOGT International består av 143
medlemsorganisationer och kallas ofta för en paraplyorganisation till sina medlemsrörelser.
Men Kristina ansåg att denna definition är felaktig och brukar istället beskriva det som ett
flygplan. Ett flygplan som lyfts av alla dess medlemmar bland andra UNF. Kristina talade också
om att IOGT-International och dess medlemsorganisationer de har bygger på dess mångfald.
En mångfald som skapar och förenar oss. När Kristina kom från Slovakien och stötte på UNF
såg hon det genast som sin förebild. En organisation där individer frivilligt organiserar sig och
verkar för att skapa samhällsförändring utan att vara rädda för att drömma för stort. Det var
genom UNF Kristina lärde sig att en individ kan välja bort alkohol i solidaritet för andra som
har eller har haft problem med alkohol i livet. För Kristina var det helt ny vy som i sin tur
förändrade Kristinas liv. Kristina påminde deltagarna om hur stor betydelse deras arbete och
deras ställningstagande har för andra samhällsmedborgare och organisationer.
§ 259
MOTION NR 16 OM RITUALMÖTEN
John Hellström, Värmland, yrkade bifall på motionen och talade om att konceptet kan låta
skrämmande men att det vore en rolig grej för de medlemmar som frivilligt skulle delta på en
sådan tillställning.
Johan Andersson, Dalarna, sakupplyste om att första att-satsen är formulerad så tolkning för
att samtliga medlemmar måste delta på ett ritualmöte kan göras.
§ 260
STRECK I DEBATTEN
En ordningsfråga om att sätta streck i debatten väcktes. Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
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§ 261
ÅTER TILL MOTION NR 16 OM RITUALMÖTEN
Denise Fowler, Västerbotten, anser att det å ena sidan vore ett trevligt koncept för att skapa en
större gemenskap inom förbundet, men å andra sidan så anser Denise att det räcker med att
sjunga Dusten under kongressen för att skapa en gemenskapskänsla.
Anna Källbäcks, Dalarna, yrkade avslag på motionen detta då Anna såg det som osolidariskt då
väldigt få nya medlemmar kommer till kongresserna och då skulle det istället skapa en
exkludering av de medlemmar som inte åker till kongressen istället för den avsedda
motsatsen.
Kim Nguyen, Västerbotten, yrkade avslag då det skapas en stor press på nya medlemmar att
bekräfta sitt nykterhetslöfte inför en hel kongress. Kim menade att medlemmar växer i sitt
medlemskap och istället betydligt senare kan känna sig själva trygga i sitt löfte inför andra.
Arvid Ståhl, Södermanland, yrkade avslag och påminde om att det redan finns en liknande
ritual vid namn Drogvägrarnas kulturfestival.
Kongressen beslutade med 61 röster mot 15
att

avslå första att-satsen om att det vid varje kongress ska hållas ritualmöten.

Kongressen beslutade
att

avslå andra att-satsen föreningar har möjlighet att anta egna bindande ritualer.

Robert Höök, Mikaela Lindblom, David Söderström, Elena Westlund, Philipe Günther, Julia
Hillman, Klara Sundqvist Holm, Mahmod Yousef, Gävleborg, reserverade sig mot beslutet att
avslå motion nummer 16 med motiveringen: ”UNF Gävleborg reserverar sig mot beslutet om
att avslå motion nummer 16. Det var väldigt nära att motionen blev bifallen och därför är ej den
kampen över än!!! Vi kommer vara redo att återuppta kampen vid nästa kongress. Vi är ett
distrikt som aldrig ger upp.”
§ 262
MOTION NR 17 OM POLITISK KORREKTHET
Kongressen beslutade
att

avslå första att-satsen, om att riva upp saker från kongressen 2015, samt

att

anse andra att-satsen, om vilka som är välkomna i UNF, besvarad.
§ 263

AJOURNERING
Vid 12.03 beslutade kongressen
att

ajournera mötet till 13.00, för lunch.
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SJUTTONDE
SESSIONEN
Ordf.: Jenny Karindotter
Sergio Manzanares
Simon Winnfors
Lovisa Bengtsson
Sekr.: Victor Melinder
Samuel Scherman

Lördag den 1 juli

§ 265
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 13.02.
§ 266
GÄSTANFÖRANDE FRÅN FRISKSPORTARNA
Lisa Hallingström, lägerchef hos Frisksportarna, berättade att de inte heller tycker att alkohol
och andra droger ska kombineras med sporten så de har ett totalförbud mot alkohol, tobak och
andra droger på deras aktiviteter. Lisa bjöd in oss alla till ett riksläger i Hestra vecka 28 och
hoppades på att fler ungdomar valde att inte kombinera sport med alkohol i världen.
§ 267
GÄSTANFÖRANDE FRÅN JÖNKÖPING 2021
Representanter från Jönköping marknadsförde att de vill ha kongress i Jönköping 2021.
Angående vad de hade att erbjuda, berättade de att de kommer dela ut lappar och polkagrisar
och att de hade erfarenhet av att arrangera en kongress.
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, frågade vilka i ombudsförsamlingen som hade varit i
Jönköping 2003 och Dalarna 1991. Ett tiotal hade varit på Jönköpings kongress 2003 men bara
två hade varit i Dalarna 1991, närmare bestämt Jenny och Kajsa Karinsdotter.
§ 268
SAKUPPLYSNING
Johan Andersson, Dalarna, som också ansökte om kongress 2021, informerade att
polkagrisarna inte är veganska.
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, informerade om att falukorv inte heller är veganskt.
§ 269
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 80 röstberättigade ombud.
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§ 270
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 18 OM ATT UPPDATERA
MEDLEMSREGISTRET
Inget förslag har lyfts från de roterande gruppsamtalen och inget förslag lyftes i plena heller.
§ 271
BESLUT OM MOTION NR 18 OM ATT UPPDATERA MEDLEMSREGISTRET
Kongressen beslutade
att

anse motionen avslagen.
§ 272

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 19 OM BEKRÄFTELSE AV MEDLEMSKAP
Ingen av motionens att-satser eller förslag lyftes från de roterande gruppsamtalen och inget
förslag lyftes i plena heller.
§ 273
BESLUT OM MOTION NR 19 OM BEKRÄFTELSE AV MEDLEMSKAP
Kongressen beslutade
att

anse motionen avslagen.

Johan Fridlund, Caroline Eriksson och Sara Alfredsson reserverade sig mot beslutet med
motiveringen ”att vi tror att en utredning skulle kunna visa ett bra sätt att bekräfta
medlemskapet på och i det stora hela sedan ge en vinst till organisationen. Det genom att vi får
fler bekräftade medlemmar och färre restanter, förhoppningsvis. Efter att förbundsstyrelsen
gjort en medlemsförankrad utredning som då troligen skulle gett ett bra och brett underlag! Vi
tror att nuvarande system inte är optimalt och vi hoppas att vi inte fortsätter tappningen. Dock
fortsätter vi med fortsatt kämparanda för fler betalande medlemmar och en ännu större och
bättre organisation!”
§ 274
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 20 OM LOGGA MED STOLTHET
Anna Källbäcks, Dalarna, hade lagt ett förslag som lyftes från de roterande gruppsamtalen.
Hon föreslog
att

uppdra till Riksstyrelsen att ta fram en ny, mer karakteristisk, logotyp för
IOGT-NTO-rörelsen.

Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, berättar att loggan främst betyder något i vårt
insamlingsarbete och att en internlogga är inte relevant och även en icke-strategisk handling
så Eric Tegnander vill yrka avslag på Anna Källbäcks förslag.
Gustav Bylund, Östergötland, tyckte att om den används i vårt insamlingsarbete är det ännu
viktigare att det är en karaktäristisk logga.
Johan Andersson, Dalarna, upplyste att Junis har bifallit motionen i sin helhet.
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Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, påpekade att den nuvarande textbaserade loggan ligger
varmt om hjärtat för att det är bokstäverna IOGT som värmer rörelsens hjärta och inte en
logga.
§ 275
ORDNINGSFRÅGA
Arvid Ståhl, Södermanland, lyfte sitt förslag om
att

föreslå till riksstyrelsen att anta loggan för Karlstad 2017 som logga för
IOGT-NTO-rörelsen.

Arvid Ståhls förslag hade inte tillräckligt med stöd för att tas upp i plena. Votering begärdes
och förslaget drogs tillbaka, Anna Källbäcks tänkte jämka sig med det nu återkallade förslaget
och kongressen blev smått förvirrad.
§ 276
FLAGG I ÖVIKSTRAKTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 277

ÅTER TILL MOTION NR 20 OM LOGGA MED STOLTHET
Kim Nguyen, Västerbotten, frågade kongressen retoriskt varför vi behöver byta logga. Kim
Nguyen trodde också att det blir svårt för våra samarbetspartners om vi byter logga så vi ska se
långsiktigt i det hela och inte bara besluta något sådant hejvilt.
§ 278
BESLUT OM MOTION NR 20 OM LOGGA MED STOLTHET
Kongressen beslutade
att

avslå Dalarnas förslag om att uppdra till Riksstyrelsen att ta fram en ny, mer
karakteristisk, logotyp för IOGT-NTO-rörelsen.
§ 279

DISKUSSION OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ
VALBEREDNINGSINSTRUKTION
Dante Borén, valberedningen, jämkade sig med Simon Thörns förslag om
att

som femte stycke lägga till ”Valberedningen ska inför varje kongress
behandla frågan om arvoderingar i förbundsstyrelsen, och komma med
förslag om eventuellt arvoderingsupplägg.”
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§ 280
BESLUT OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG PÅ
VALBEREDNINGSINSTRUKTION
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

anta valberedningens jämkade förslag på valberedningsinstruktion.

Kongressen beslutade
att

anta valberedningens förslag på valberedningsinstruktion, samt

att

som femte stycke lägga till ”Valberedningen ska inför varje kongress behandla frågan
om arvoderingar i förbundsstyrelsen, och komma med förslag om eventuellt
arvoderingsupplägg.”
§ 281

ORDNINGSFRÅGA
Emil Johansson, Kronoberg, föreslår
att

riva upp beslutet om principen om att valberedningen bereder arvodesval.

För att inte samma instruktion ska stå på två ställen nämligen under principer och under
valberedningsinstruktioner.
Jenny Karinsdotter, mötesordförande, informerar att allt vi bestämmer nu gäller i framtiden
och inte den här kongressen, så vi kommer inte begära att valberedningen förbereder ett
arvodesval på fem minuter om detta går igenom.
Sergio Manzanares, mötesordförande, kastade ut allt vårt godis bland ombuden och kunde
tyvärr inte träffa rätt ombud en enda gång. Det godis som kastades ut var ett godishalsband, ett
tvåfärgat tuttifrutti-vinergummi och en salt patron. Sergio frågade även kongressen om de
även ville att han skulle kasta vatten. Kongressen yrkade starkt avslag på det förslaget.
Kongressen beslutade, med 39 mot 36 röster
att

riva upp beslutet om principen under paragraf § 186 detta kongressprotokoll om att
valberedningen bereder arvodesval.
§ 282

BYTE AV MÖTESORDFÖRANDE
Simon Winnfors och Lovisa Bengtsson, är från 13.40 mötesordförande i presidiet med en ännu
större ordförandeklubba, för storleken spelar faktiskt roll.
§ 283
INFORMATION FRÅN STATISTIKANSVARIG
Thomas Ahlström, förhandlingsansvarig, informerade om hur talartiden har varit fördelad
under fredagen. Thomas höll i en omröstning trots att han inte har mandat att hålla en
omröstning, Thomas är rätt så busig.
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Johanna Palmqvist, Kalmar, redogjorde antalet ”ehm” och ”öhm” som sagt i plena. Johanna
klargjorde att denna information var extremt viktig för demokratin och att vi totalt lagt 1
timme och 46 minuter på att säga ord utan innebörd.
§ 284
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Linda Tjälldén, valberedningen, berättade om valberedningens förslag till den nya
förbundsstyrelsen och hon säger att det var en lång, jobbig och intressant arbete, hon har lång
erfarenhet av UNF, de säger att de har träffat många intressanta personer som skulle vara
lämpliga kandidater och de har snackat med övriga rörelsen om vilka utmaningar UNF har
framöver. De har även haft ett två år, fem år och tio års perspektiv på sitt förslag. UNF:s
valberedning var först i rörelsen med att presentera sitt förslag trots en lång och gedigen
process.
Linda berättade vid hur UNF behöver en ledning som kan ta oss ur svackan vi är i nu och med
tanke på att omvärlden är i tumult behövs det inte bara att UNF är starkt internt utan även
externt. De har ett förslag i år med färre ledamöter och tror att det är ett bra sätt att våga göra
något nytt och få såret vårt sytt, Valberedningen tror att Max Johansson och Isabelle Benfalk
är båda bra kandidater som ordförande.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
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att

antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 9,

att

välja Isabelle Benfalk till ordförande,

att

välja Max Johansson till ordförande

att

välja Olle Gynther-Zillén till sekreterare,

att

välja Olle Åkesson till kassör,

att

välja Anneli Bylund till bildningsledare, samt

att

välja Maria Emilsson, Filip Nyman, Lina Sultan och Semanur Taskin till
ledamöter.

Arvid Ståhl, Södermanland, hade nominerat Jens Jörgensen Moberg till ledamot och föreslog
därför kongressen besluta
att

välja Jens Jörgensen Moberg till ledamot.

Simon Schönbeck, Skåne, ville lyfta sitt förslag om
att

antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 10.

Simon Schönbeck försökte att inte använda några ”öhm”, uppföljt av ett ”öhm”. Anledningen
till att 10 ledamöter behövde lyftas är för att ge kongressen möjligheten att ha 10 stycken då
det faktiskt fanns 10 sökande till förbundsstyrelsen.
Karl-Johan Johansson, Skåne, yrkade för 9 ledamöter då det bör vara ett udda antal så att inte
det blir lika röstsiffror.
Jacob Nehrer, Västmanland, berättade att på hans första UNF-läger var Jens Jörgensen
Moberg där och Jens märkte Jacob trots att han upplevde att Jens var från de coola kidsen.
Enligt Jacob har Jens också diskuterat politik varje kväll i ett öppet forum under kongressen
och yrkar för at vi ska välja honom för att tända fyren på berget som räddade UNFare.
Denise Fowler, Västerbotten, berättar att ett udda antal i förbundsstyrelsen är bättre än ett
jämnt antal. Hen talade också för Jens Jörgensen Moberg då Jens lyssnar på oss från norr i
frågor, och därför är Västerbotten bekväm med att ha honom som ledamot i styrelsen.
ORDNINGSFRÅGA
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, bad kongressen
att

dela upp diskussionen om valberedningens förslag på antalet ledamöter och
valberedningens förslag på vilka som ska väljas till förbundsstyrelsen.

Kongressen beslutade
att

avslå ordningsfrågan om att dela upp diskussionen.
§ 285

ÅTER TILL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Arvid Ståhl, Södermanland, yrkade för sitt förslag att ha Jens Jörgensen Moberg som ledamot
och upplever att Jens uppfyller mycket av det valberedningen lyfter bör finnas i en
förbundsstyrelse. Arvid påpekar att Jens har storstadserfarenhet och perspektivet från ett
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annat politiskt förbund. Arvid yrkade för att 10 ledamöter är bättre då vi inte ska behöva singla
slant alls om demokratin funkar som den ska, det vi bör ställa oss emot är snarare att singla
slant överhuvudtaget enligt Arvid.
§ 286
ORDNINGSFRÅGA
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, lyfte ordningsfrågan om
att

alla nominerade presenterar sig först innan andra ombud pläderar å deras
vägnar.
§ 287

STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

avslå begäran om streck i debatten.
§ 288

ÅTER TILL VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Max Johansson, kandidat till förbundsordförande, presenterade sig med namn och att han
anser att den verksamhet han har gjort inom UNF inåt och utåt är nog mycket av ett föredrag.
Max berättar också att han är riktigt stilig i pingvindräkt.
Anneli Bylund, kandidat till bildningsledare, ansåg sig själv föredragen och inte känner
behovet att presentera sig, har suttit 4 år och är exalterad att få lära sig slåss som
bildningsledare.
Lina Sultán, kandidat till förbundsledamot, öppnade med att påpeka att det är kul att bli
nominerad och att folk sett henne eller fikat med henne på olika håll och kanter. Lina har
engagerat sig på förenings och distriktsnivå länge och hoppas att bli vald så att hon kan arbeta
hårt med UNF på förbundsnivå.
Olle Gynther-Zillén, kandidat för omval till förbundssekreterare, presenterade sig med en
presentation med GIFs med orden
”Ibland finns det känslor som inte ens GIFar kan förklara, känslor som att stå här framför er
och återigen vara valberedningens förslag på förbundssekreterare. Det finns stunder jag tvivlat
på om det här verkligen är det här jag vill. Sen kommer förbundssamling och DSS, och då får en
också kvitto på att allt slit är värt det. Två års beslut, två års blod, två års tårar och två års skratt
som resulterar i en fucking, jävla kongress.
Så jag tänkte försöka mig på att beskriva mina känslor i gifar ändå. Jag känner en otrolig
stolthet över de beslut ni vågar ta här på kongressen. Jag kommer axla de här två åren med en
otrolig ödmjukhet. Jag kommer fortsatt jobba på att avslappnat fuldansa. Glöm ej att andas.
Jag känner ibland att det känns som att det krävs en stor mängd självhat för att bli
förbundssekreterare. Det är verksamhetsberättelser, bokslut, texter till årsredovisning och
protokoll som ska skrivas samtidigt som du diskuterar. Det här vill jag förbättra inför
kommande period.
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

102

Något mer jag vill utöka är transparensen, där jag känt på vattnet under den här perioden och
visst blir protokollen bättre med röstsiffror? Men mest av allt känns det såhär, jag tycker att
det här ska bli två extremt roliga år. Och glöm nu för tusan inte att det är vi tillsammans som
gör UNF, utan er, inget mig, utan er, inget fucking jävla UNF.”
Isabelle Benfalk, kandidat till förbundsordförande, ansåg sig föredragen i den verksamhet hon
genomfört under hennes år som UNFare och vice förbundsordförande.
Maria Emilsson, kandidat för omval till förbundsledamot, firade snart 10 år i UNF och ville
använda sin erfarenhet att lyfta det strategiska arbetet och hon poängterade de trevliga
samtalen som hon haft under kongressen och att det är det som är UNF.
Jens Jörgensen Moberg, kandidat till förbundsledamot, berättade att de första tre åren av hans
UNF-tid var föreningsverksamhet i Morgonstjärnan och han kände då att UNF gav honom en
plats. Vid Julkursen 2014 fann han vad UNF faktiskt betyder för honom. Han har gått Höjdaren
Globalt, Höjdaren Drogpolitik och Höjdaren Socialt samt tre Julkurser och med hjälp av sin
breda kunskap vill han kunna hjälpa alla med att kunna engagera sig inom det de vill. Han vill
även öka transparensen och medlemsantalet i UNF.
§ 289
ORDNINGSFRÅGA
David Hallberg Jönsson, Älvsborg, lämnade in en ordningsfråga om
att

applåder, tysta eller av annan sort, ej förekommer då personval behandlas,
då det är känsliga frågor som rör enskilda individer, och det blir lätt dålig
stämning.

Kongressen beslutar
att

avslå ordningsfrågan.
§ 290

ÅTER TILL VAL TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Filip Nyman, kandidat till förbundsledamot, berättade att han har varit med i 4 år och vill ge
tillbaka det UNF gett honom under dessa år. Filip hade suttit som ledamot och kassör i
Jönköpings distriktsstyrelse och har efter det engagerat sig mer inom sin förening som håller
på med e-sportsverksamhet. Han besvarade även att han var sammankallande för
granskningsutskottet och problemet med granskningsutskottets avhopp var att de andra i
utskottet inte hade engagemang i uppdraget.
§ 291
ORDNINGSFRÅGA
Ellen Hjort, Norrbotten, lämnade in en ordningsfråga om
att

inga tysta applåder när föredragningen av ledamöter är över.

Kongressen beslutar med 43 mot 36 röster
att

bifalla ordningsfrågan.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

103

§ 292
ÅTER TILL VAL TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Olle Åkesson, kandidat till förbundskassör, presenterade sig med att han har varit medlem i
UNF under åtta års tid och länge suttit som kassör och ledamot i olika distriktsstyrelser och
vill hjälpa UNF med att få ytterligare intäktsmedel till förbundet. Olle sa också att han ser
distriktsstyrelsers och föreningsstyrelsers problem med pengar och vad de kan behöva hjälp
med. Olle var nybliven iggis men påpekar att det är nästan samma sak att vara nybliven iggis
som att vara gammal UNF:are.
§ 293
ÖPPET FÖR SNÄLLA ORD OM KANDIDATERNA
Caroline Eriksson, Jämtland, yrkade för Jens ”Vill kasta loss” Moberg då hon fastnade för UNF
tack vare honom och att han är en riktigt bra vän som alltid lägger andra framför sig själv.
Caroline tror att Jens ”hålla dom hårt” Moberg skulle öka den politiska mångfalden i FS.
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, yttrade sig för att ha nio ledamöter i förbundsstyrelsen då
det blir färre att hålla koll på och att leda säger Eric i egenskap som att ha suttit som
förbundsordförande nu under fyra års tid.
Kim Axelsson, Västernorrland, håller med Eric Tegnander om att välja nio ledamöter,
pläderade även för Jens ”Smita från smällen” Moberg som ledamot och tycker att han kommer
hjälpa att inkludera både nya som gamla UNFare.
Katarina Lindmark, Norrbotten, pläderade för Jens ”lita på sanningen” Moberg trots att hon
inte har känt honom så länge och hon har redan ett stort förtroende för Jens ”Hjärta och själ”
Moberg. Katarina har inte varit på så många UNF-arrangemang tidigare och hon upplever att
Jens ”För alla stunder” Moberg har inkluderat henne väl under kongressen.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, avgående bildningsledare, yrkar för nio ledamöter då det är
lättare att skapa en riktning om man är färre till antal och att färre gör att det finns färre röster,
färre kockar och därför bättre beslut.
Matilda Stjernström, Uppsala, representant för föreningen Sjumilakliv, och alla Uppsalas
ombud yrkar för nio ledamöter och för hela valberedningens förslag då de tror att gruppen
kommer arbetar bra ihop då valberedningen ända har lagt järnet till för att göra en bra grupp.
Hon yrkar också för att lita på valberedningen och på att de har gjort ett bra jobb.
Ellen Hjort, Norrbotten, tyckte att det var kul att så många sökte till förbundsstyrelsen dock
sorgligt att det var dålig geografisk representation. Slår även ett slag för Jens ”vill byta land”
Moberg för att få en bättre mångfald i UNFs politiska spektrum.
Felicia Grill, Kronoberg, slog ett slag för valberedningens förslag då vi ska lita på att
valberedningen hittat ledamöter som kommer arbeta väl tillsammans. Hon tycker även att de
som inte är uppe för omval är kompententa och att geografisk spridning inte ska vara i fokus
utan snarare individernas kompetens.
Kim Nguyen, Västerbotten, frågade Max Johansson hur han tänker arbeta med narkotikafrågan då narkotikan har ökat. Kim frågade Anneli Bylund hur hon tror sig kunna representera
de yngre UNF:arna då hon nu är iggis. Hon frågade Isabelle och Maria vilka utmaningar de såg
under den gångna mandatperioden och vad de tänker göra annorlunda detta mandat. Kim
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utfrågade Filip hur han tänker vinna förtroendet hos UNF:arna då en del försvann då
granskningsutskottet där Filip satt med inte fungerade.
Daniel Bergdahl, Västerbotten, upplevde att även om Jens ”springer långt härifrån” Moberg
inte kommer norrifrån har han lyssnat på de norra distriktens problem och kommit på deras
aktiviteter. Daniel besvarade Felicia Grills påpekande med att de står bakom Jens trots att han
inte kommer från norr. Daniel slog även ett slag för Olle Gynther-Zillén då hen är det bästa
som har hänt rörelsen vilket fick Victor Melinder, mötessekreterare, att gråta för att enligt
Victor är det sant.
Dante Borén, valberedningen, lyfte att man måste släppa sitt distriktstänk och att det inte
fanns nominerade från Norrland under valberedningens arbete och att de har fokuserat på
kompetens och inte bostadsort. I en förbundsstyrelse behöver man ha ett strategiskt tänk och
det är det viktigtaste enligt valberedningen.
Linus Henriksson, valberedningen, lyfte Lina Sultán då hon har en lång erfarenhet av
distriktsaktiviteter och fick både priset för bästa distriktsordförande under årets Supergala
och Spjutspetspennan för hennes inlägg om alkoglassen. Linus lyfte dessutom Filip Nyman för
hans erfarenhet av värvning och e-sport och Semanur Taskin då hon kommer med ett utanförperspektiv från sina andra politiska engagemang.
§ 294
ORDNINGSFRÅGA
Simon Winnfors, mötesordförande, berättade att de kommer behöva gå på fika och för att inte
avbryta under vänliga anföranden så frågade Simon om
att

ajournera mötet 15.00 till 15.15 för fika.

Kongressen beslutade
att

ajournera mötet 15.00 till 15.15 för fika.
§ 295

ÅTER TILL SNÄLLA ORD OM KANDIDATERNA
Josefin Larsson, Skaraborg, lyfte att Jens ”känner mig själv” Mobergs nominering kom in i
sista sekund och slog ett slag för valberedningens förslag främst Lina Sultán och Filip Nyman
då Josefin vuxit upp med dem och vet att de skulle göra ett bra jobb. Lina kommer också från
den lilla byn Gullspång så Lina kan stå för småortsperspektivet.
Simon Schönbeck, Skåne, slog ett slag för Jens ”kommer inte hem” Moberg i att han är
inkluderande, representativ och att Simon har stor tillit till Jens ”låta vansinnet gro” Moberg
då de bland annat har arrangerat nätverket tillsammans.
Simon Lindström, Jönköping, slog ett slag för Filip Nyman då Filip tog in honom trots att de
hade ”bad blood” mellan dem och efter Filip hade inkluderat honom i UNF blev de bra vänner.
Karin Eriksson, Skaraborg, tyckte för valberedningens förslag, både gällande antal och
personer, och lyfter att de har gjort ett gediget arbete som pågått länge och tror att de
nominerade ur valberedningens förslag kan ge oss en demokratisk och solidarisk värld fri från
droger.
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§ 296
ORDNINGSFRÅGA
Ordningsfråga inkom om att riva upp den förra ordningsfrågan om att få fortsatta med ”jazz
hands.”
Kongressen beslutade, med 46 mot 29 röster
att

avslå ordningsfrågan och fortsätta undvika applåder i sin helhet.
§ 297

AJOURNERING
Ordförande uppmanade ombuden att ställa sina frågor till kandidaterna under fikapausen och
kongressen ajournerades 15.00 för fika.
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ARTONDE SESSIONEN
Ordf.: Simon Winnfors
Jenny Karinsdotter
Sekr.: Johan Persson
Emil Lisell

Lördag den 1 juli

§ 298
HÄLSNINGSANFÖRANDE FRÅN NBV
Vidar Aronsson, ordförande i NBV, berättade att han avgick som ordförande för UNF 2013 och
att han nu är ordförande i Sveriges snabbast växande studieförbund. Han tyckte det var kul att
lyssna på debatterna om procedurfrågorna och han delade med sig av en anekdot som hans
pappa ofta berättat om när de talat i telefon under Vidars första kongress och Vidar då sagt ”vi
har ägnat ett dygn åt ordningsfrågor, det är helt fantastiskt!”.
Vidar ville vidare säga en jättekort sak till ombuden. Glöm inte folkbildningen och NBV. Han
uppmärksammade att kongressen reviderat UNF:s bildningssystem. Han gladde sig också att
UNF tillsammans med NBV valt att satsa på Trivselgerillan. Sedan 2011 har NBV fördubblat
sin verksamhet men UNF:s verksamhet inom NBV har inte ökat. Det är inte ett förhållande
som är hugget i sten, det handlar om att det inte skapats samarbeten som fungerat i praktiken.
Tillsammans kan UNF och NBV skapa mer verksamhet och sprida UNF:s metoder. NBV kan
hjälpa UNF att få fler medlemmar och nå ut till fler. NBV har 70 000 unika deltagare i sin
verksamhet per år. Vidar avslutade med att säga att vi ses på barrikaderna när vi skapar
studietimmar och annan folkbildning ihop.
§ 299
ÅTERUPPTAGANDE
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 15.24.
§ 300
SAKUPPLYSNING
En sakupplysning söktes på frågan om det var förbjudet med hurrande och andra tecken på
uppskattning. Simon Winnfors, mötesordförande, svarade att tjo och tjim är inte förbjudet
men att det kanske inte lämpligt.
§ 301
JUSTERANDE AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 80.
§ 302

ORDNINGSFRÅGA
John Ferner, Kronoberg, föreslog kongressen besluta
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att

vi river upp beslutet att hantera hela valberedningens förslag som en punkt.
Därefter först ta beslut om antalet ledamöter i styrelsen innan vi fortsätter
med diskussionen om personer i styrelsen.

Kongressen beslutade
att

vi river upp beslutet att hantera hela valberedningens förslag som en punkt. Där efter
först ta beslut om antalet ledamöter i styrelsen innan vi fortsätter med diskussionen
om personer i styrelsen.
§ 303

ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga väcktes om att förbjuda hurrarop under personval.
Kongressen beslutade
att

med 51 röster mot 25 förbjuda hurrarop under personval.
§ 304

BESLUT OM ANTALET LEDAMÖTER
Kongressen beslutade
att

antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 9.
§ 305

ORDNINGSFRÅGA
Mahmod Wiggo Yousef, Gävleborg, föreslog kongressen besluta
att

ajournera mötet i sju minuter för att kunna prata med sin delegation.

Kongressen beslutade
att

avslå Mahmod Wiggo Yousefs förslag.
§ 306

DISKUSSION OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Simon Thörn, Göteborg & Bohuslän, poängterade att valberedningens förslag innehöll de nio
mest kompetenta kandidaterna. Semanur Taskin är en kandidat som kommer lyfta förbundet.
Filip Nyman och Lina Sultan är personer som driver sina distrikt framåt. Han poängterade
också att han inte skulle haft mycket UNF-engagemang utan Maria Emilsson.
Sigrid Björk, Örebro, uppmanade kongressen att välja Jens Jörgensen Moberg. Hon menade
att Jens inte är den klassiska UNF-aren. Han delar inte samma politisk grund som många andra
inom UNF. Jens vågar säga vad han tycker. Sigrid poängterade att Jens är en förebild för henne
och många andra.
Joakim Hald, Skåne, berättade att han inte kände Semanur Taskin när han kom till kongressen
men att hon stöttat honom mycket och uppmanade ombuden att inte glömma hennes tal på
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onsdagen. Semanur drev jämställdhetsfrågan tydligt under tisdagens och onsdagens
förhandlingar.
Emmelina Hjort, Västerbotten, menade att argumenten för att välja i enlighet med
valberedningens förslag var att ombuden borde lita på valberedningen. Hon höll med om att
medlemmarna borde kunna lita på sina förtroendevalda men att det inte innebar att de alltid
gjort ett bra jobb. Hon påpekade också att många missuppfattat argumenten för geografisk
spridning, det handlar inte bara om ledamöter från olika delar av landet utan också om att det
finns olika kulturer i olika distrikt. Hon påpekade att Jens Jörgensen Moberg berättat att han
tidigt varit med i valberedningens process och att han inte varit ensam om att ge upp när han
inte kom med i förslaget. Hans nominering var inte ogenomtänkt för att den kom in sent.
Hanna Gyllin, Jönköping, berättade att hon var ny i UNF och att kongressen var hennes första
nationella engagemang och hon hade tidigare endast varit på föreningsnivå. Från dag ett hade
Filip Nyman hjälpt henne att bli en del av gemenskapen. Hanna berättade att kongressen var
första gången hon träffade Lina Sultan men att Lina på ett självklart sätt inkluderat henne i
samtalen trots att hon alltså inte har så mycket erfarenhet. Hon såg också ett problem att
många ledamöter kommer från samma distrikt och pläderade därför för Semanur Taskin.
Isabelle Benfalk, förbundsordförandekandidat, svarade på frågorna som Kim Nguyen ställt. En
av frågorna var vilka utmaningar hon mött i sin nuvarande roll i förbundsstyrelsen. En
utmaning hon mött var att inte bli hörd på grund av att hon är tjej. Hon poängterade att detta
var ett problem utanför förbundsstyrelsen. En annan utmaning var att inte ha suttit i
förbundsstyrelsen tidigare. Hon hade också tidigare svårt att tänka på strategisk nivå. Under
tiden i förbundsstyrelsen menade Isabelle att hon gjort en ledarskapsresa. Den andra frågan
var vad hon gör annorlunda nu. Isabelle menade att hon nu har all kunskap hon behöver och
vet vem hon är som ledare. Hon passade på att slå ett slag för valberedningens förslag.
Alice Nordgren, Västernorrland, poängterade vikten av geografisk spridning. Det är stor
skillnad på förutsättningarna i olika distrikt. Hon ville även slå ett slag för Jens Jörgensen
Moberg. Även om han inte kommer från en liten stad så upplevde de flesta från norr, enligt
Alice, att Jens lyssnar på dem och att de kan lita på honom. Hon avslutade med ett ”Go Jens!”.
§ 307
ORDNINGSFRÅGA
Simon Schönbeck, Skåne, väckte frågan om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten
§ 308

DISKUSSION OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, ville hålla med sin brylling Joakim Hald om att Semanur
Taskin är ett stjärnskott. Hon har en lång bakgrund inom civilsamhället och en tydlig
ideologisk kompass.
Henrik Yxing, Jönköping, uppmärksammade det som Linda Tjällden från valberedningen sagt
tidigare att det varit ett enormt arbete att ta fram listan. Många som pläderat för Jens har
påpekat att han vill inkludera, ingen av kandidaterna i förslaget vill exkludera. Henrik
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berättade att han har goda samtal med Jens och tycker om honom. Jens är kompetent, Henrik
var dock osäker på om han är kompetent nog att sitta i förbundsstyrelsen just nu. Henrik sa att
han känner Filip och Lina väl. Filip var med när han blev värvad. Han ville slå ett slag för
valberedningens förslag.
Anneli Bylund, kandiderande bildningsledare, sa att det inte är ovanligt att medlemmar i
IOGT-NTO sitter i förbundsstyrelsen och att hon inte skulle bli den enda. Hon poängterade
att hon skulle väljas på sin kompetens och erfarenheten som hon fått genom att sitta i
förbundsstyrelsen. Anneli erkände att hon kan inte kan ge det unga perspektivet men att hon
har andra kompetenser. Bland annat att hon har Norrlandsperspektivet från sin tid som
distriktsaktiv.
Simon Winnfors, mötesordförande, påpekade att inom UNF skall det talas för och inte mot
kandidater.
Nicole Steegmans, gäst, talade för valberedningens förslag i sin helhet utifrån sin erfarenhet av
att sitta i förbundsstyrelsen. Hon menade att valberedningens förslag inkluderade
representation av rasifierade och funktionsvarierade och hade en bra balans mellan kön.
Nicole berättade att hon arbetat med många i förslaget tidigare och hon lyfte fram Filip som
hon jobbat som värvarcoach med och hon kunde berätta att han är fantastisk på värvning.
Nicole lyfte också Lina, vars utveckling hon följt på avstånd.
Maria Emilsson, kandiderande förbundsstyrelseledamot, svarade på frågan vilka hon haft i sitt
uppdrag. En stor sak hade varit ägandeskapet inför utveckling och förändring i de distrikt hon
haft kontakt med. Det är komplicerat att kommunicera med distrikten så att de äger sina egna
problem och sina egna lösningar. Vi kan ha ett bättre verklighetsförankrat distriktsstöd och
inte blunda för det som känns obekvämt menade hon.
Filip Nyman, kandiderande förbundsstyrelseledamot, svarade på frågan om han skulle avgå
från uppdraget som ledamot om hans engagemang skulle förvinna. Han menade att det var
svårt att svara på då han har ett oerhört engagemang för UNF och tror att det kommer
fortsätta hela mandatperioden.
Petra Hultin, Västernorrland, talade genom ersättningstalare för Jens Jörgensen Moberg och
menade att han är högst kompetent, alltid har tagit störst ansvar och hållit distriktet levande.
Som vän ville hon säga att hans kandidatur inte var något impulsbeslut.
Johan Fridlund, Jämtland, pläderade för Maria Emilsson. Han menade att hon alltid funnits
där för Jämtland. Hon är också väldigt kunnig, något han erfarit när han gått projektbildaren
med henne att hon är mycket kompetent. Johan ville också tillägga att det lilla han pratat med
Jens visat att han verkligen bryr sig om UNF jättemycket. Han skulle bli en viktig resurs i
förbundsstyrelsen.
Markus Eriksson, Dalarna, slog ett slag för Jens Jörgensen Moberg. Han menade att det lilla
han pratat med honom visat att Jens är väldigt driven och skulle passa väldigt bra i
förbundsstyrelsen. Han ville också slå ett stort slag för Olle Gynther Zillén. Markus träffade
henom första gången 2014 under UNF till alla i Rättvik och sedan den dagen har Olle varit en
stor inspirationskälla. Olle bevisar att vem man än är och var man än kommer från kan man
göra vad som helst.
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§ 309
MEDDELANDE FRÅN BESTYRELSEN
Linnea Granqvist, bestyrelsen, upplyste ombuden om att de måste visa kostvalslappar på
festen. Om lapparna tappats bort så kunde nya fås från Tea Olsson inom en kvart.
§ 310
DISKUSSION OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Anna Magnusson, Älvsborg, pläderade för Jens. Hon menade att han är en person som ser alla,
vilket är viktigt oavsett förtroendeuppdrag. Hennes första intryck av honom var att han är
väldigt glad med starka åsikter. Jens skulle bidra till ett jättebra arbete och han skulle stötta
alla i den nya förbundsstyrelsen. Han skulle inte se dem som kollegor utan som sina vänner.
Jakob Nehrer, Västmanland, meddelade att diskussionen gav honom en klump i magen.
Valberedningens förslag kan inte representera vad alla vill. Många mindre distrikt vill ha Jens
menade han. Han kände inte att Jens och de han representerar fanns representerade i
valberedningens förslag. Han poängterade att han inte rekommenderade Jens som en vän utan
som en representant för underrepresenterade delar av UNF-landet.
Mahmod Wiggo Yousef, Gävleborg, meddelade att han var nervös men ändå valde att tala
eftersom detta är ett av kongressens viktigaste val. UNF har få medlemmar jämfört med förr
och Filip och Lina har jobbat med medlemsvärvning. Filip kommer från Jönköping där
Trivselgerillan visat sig fungera. Lina är från ett distrikt som jobbar hårt med att ha kvinnliga
representanter och jobbat hårt med värvning. Lina har vunnit pris för bästa ordförande. Filip
och Lina skulle vara en bra kombination för att höja medlemsantalet.
Emil Johansson, Kronoberg, sa att det var ett halvsorgset Kronobergshjärta som pläderade för
två personer från rivaliserande distrikt. Han pläderade för Lina som gjort ett fantastiskt arbete
med Trivselgerillan i Skaraborg. Hon skulle vara en fantastisk förmåga i förbundsstyrelsen.
Hon har fått flera priser som visar att kandidaturen kommer ge något till UNF. Filip var ledare
för det första evenemanget Emil besökte undanför Kronoberg. Han har ett viktigt engagemang
för värvning. Filip är en del bakom Jönköpings goda värvningssiffror. Emil trodde också att
han har en bra syn på finansieringen och kan komplettera kassören. Till sist trodde Emil att
anledningen att Filip inte lyckats med granskningsutskottet var ett dåligt valberedningsarbete
inför valet av det granskningsutskottet.
Oskar Jarlemark, Skaraborg, pläderade för Lina Sultan men ville inte fokusera på stora projekt
utan den ödmjukhet hon visar. Han berättade att hon har en stor sammarbetsförmåga och
aldrig sätter sig på några höga hästar, även om hon skulle kunna göra det. Han ville plädera för
valberedningens förslag överlag. Han förstod att det finns ett argument för bättre geografisk
spridning men att spridda perspektiv redan finns.
Robert Höök, Gävleborg, yrkade bifall på valberedningens förslag som tagit mycket tid att ta
fram. Han ville särskilt lyfta Filip Nyman som han menade har ett bra driv i allt han gör.
Samantha Ward, Skaraborg, ville tala för Lina. Det första hon gjorde i UNF var att träffa den
underbara personen Lina. Det var hon som fick med Samantha i att engagera sig.
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NITTONDE SESSIONEN
Ordf.: Simon Winnfors
Lovisa Bengtsson
Sekr.: Jobjörn Folkesson
Niki Viksell

Lördag den 1 juli

§ 312
SEKRETERARBYTE
Två nya sekreterare tog vid och en ny session inleddes vid 16.19.
§ 313
UTDELNING AV UTMÄRKELSEN HEDERSKNYFFELN
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, och Hanna Hammarström, förbundsstyrelsen, skulle dela
ut ett pris. Eric presenterade statuterna för utmärkelsen Hedersknyffeln. Han berättade att
han träffat många människor i rörelsen som hjälper och stöttar UNF:s medlemmar. Personen
som ska få priset kommer från ett distrikt med en särskild plats i Erics hjärta, och personen
var: Reneé Andersson. Reneé var verksam i bland annat Sandviken.
Reneé Andersson, Hedersknyffel, var inte van vid att prata men brukade prata för länge. Det
kändes dock inte aktuellt nu eftersom hon var jättenervös. Hon tackade så jättemycket!
§ 314
DISKUSSION OM VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Karl-Johan Johansson, Skåne, ville säga att vi ha tio stycken toppenkandidater men ville
plädera särskilt för tre kandidater: först Anneli Bylund från Karlstad, som har gedigen
erfarenhet och bred drogpolitisk kompetens. Sedan Lina Sultán från Gullspång, med gedigen
erfarenhet från distrikt och föreningar. Sist Semanur Taskin från Solna, som Karl-Johan
träffade första gången i tisdags och som då gav ett väldigt bra intryck med brett engagemang i
civilsamhället och kompetens från inte minst Grön Ungdom.
Joakim Tan, Jönköping, ville slå ett slag för valberedningens förslag. De nio personer de tänkt
ut har de tänkt hårt och länge på, och han trodde att balansen dem emellan var väl uttänkt. Han
ville särskilt nämna att han värvat Filip Nyman och var oerhört stolt över honom och hans
utveckling till superhjälte inom värvning.
Isak Wenerklang, Älvsborg, ville plädera för Maria Emilsson, en fantastisk person som alltid
sprider glädje omkring sig. Hon skulle kunna hjälpa distrikt och medlemmar på ett väldigt bra
sätt.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, ville prata om UNF:s framtid och om två personer som
borde vara med i den i framtiden: de två yngsta i förslaget, Filip och Lina. Han hade sett dem
växa, utvecklas och briljera sedan de blev medlemmar, och det vore en otrolig miss att inte
välja dem.
Olle Gynther-Zillén, förbundsstyrelsen, ersättningstalade genom Malin Andersson och ville
tacka för alla som pläderat för honom och ville sedan säga några ord om valberedningens
förslag. Därefter nämnde han några korta ord om var och en i valberedningens förslag.
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Daniel Bergdahl, Västerbotten, ville bara notera att han visste att hans tröja var skrikig. Han
tyckte samtliga av kandidaterna var väldigt kompetenta, men var glad att kongressen beslutat
att ha nio ledamöter.
Kim Nguyen, Västerbotten, sade återigen att det var nio platser och tio kandidater. Hon ville ge
alla kandidater en lika behandling under mötet, och uppmanade ombuden att se varje kandidat
för sig.
Josefin Larsson, Skaraborg, ville bara än en gång påpeka att valberedningens förslag var väldigt
genomtänkt, och att de gått igenom och intervjuat massor av kandidater. Alla har lika chans,
men valberedningen har valt ut de som de tillsammans tror har bäst kompetens för att leda
vårt förbund framåt.
Karin Eriksson, Skaraborg, ville lyfta upp valberedningens förslag. Ett förslag med stor
erfarenhet och kunskap, som kändes tryggt. Sedan ville hon nämna hur hennes största förebild
sade några fina ord till henne häromdagen, och att den personen var Lina. Med gråt i halsen
ville hon säga att vi inte kunde hitta en bättre ledamot än Lina Sultán.
Hanna Gyllin, Jönköping, höll verkligen med om att det behövdes perspektiv från hela landet
och tyckte det var tråkigt att Norrlandsdistrikten inte hade representation i förslaget.
Glesbygd och distrikt skiljer sig landet över, och ville ge det som ett medskick till kommande
förbundsstyrelse. Med detta sagt ville hon plädera för valberedningens förslag, som tagit
hänsyn till vilka som bäst kompletterar varandra.
§ 315
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 79.
§ 316

VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Kongressen beslutade
att

välja Max Johansson och Isabelle Benfalk till förbundsordförande.

Max Johansson, nybliven förbundsordförande, kände sig så jäkla stolt, rörd och hedrad. Han
gick in i uppdraget med största respekt, en respekt för en organisation vars värderingar
baseras på en folkrörelse som funnits i över 100 år och fört en kamp för solidaritet, demokrati
och nykterhet. UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsen, men inte vilken del som helst, den
absolut viktigaste delen. I grunden är det vi som UNF:are som kan bidra till en förändring på
lång sikt. Som kan fånga upp andra ungdomar, kanalisera deras engagemang, och fostra
framtidens ledare. Förändra världen i grunden. Sist men inte minst tackade han för
förtroendet, som han inte kunde beskriva hur mycket det betydde.
Isabelle Benfalk, nybliven förbundsordförande, ville också säga några ord. Hon var rörd, stolt
och otroligt ärad. Istället för att berätta om hur hon själv kände ville hon dock tala om vilket
UNF hon ville lämna över om två år. Hon ville fokusera på tre saker: det drogpolitiska arbetet,
långsiktig strategi, och jämställdhet. Vi måste vara jämställda bakom siffrorna, jämställda
gällande makten men också respekten. Alla ska kunna delta på lika villkor.
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VAL AV FÖRBUNDSSEKRETERARE
Kongressen beslutade
att

välja Olle Gynther-Zillén till förbundssekreterare.

Olle Gynther-Zillén, nybliven förbundssekreterare, sade tack.
§ 317
VAL AV FÖRBUNDSKASSÖR
Kongressen beslutade
att

välja Olle Åkesson till förbundskassör.

Olle Åkesson, nybliven förbundskassör, ville också tacka för förtroendet och kände sig förstås
hedrad. Han hoppades kunna hjälpa till att skapa förutsättningarna för att UNF ska kunna
driva sin vision framåt.
§ 318
VAL AV BILDNINGSLEDARE
Kongressen beslutade
att

välja Anneli Bylund till bildningsledare.

Anneli Bylund, nybliven bildningsledare, ropade ”tack” från bakre delen av salen.
§ 319
VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Simon Winnfors, mötesordförande, förklarade hur valet i VoteIT skulle gå till.
§ 320
SÅNG
Sergio Manzanares och Simon Brehmer, UNF:s veteranmusikkår, ledde ombudsförsamlingen i
”Dusten”.
§ 321
VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Simon Winnfors, mötesordförande, förklarade återigen hur valet i VoteIT skulle gå till.
§ 322
ORDNINGSFRÅGA
En ordningsfråga hade inkommit om att använda Schulze-metoden i VoteIT istället för
duttsystemet. Lovisa Bengtsson, mötesordförande, förklarade tanken bakom valet. Bland
annat så är systemet inte byggt för att välja flera personer.

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

114

§ 323
VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Till slut gick kongressen då till omröstning, med duttsystemet, i VoteIT.
§ 324
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 80.
§ 325

VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Ett andra försök gjordes med omröstningen, nu när röstlängden justerats.
På den fjärde posten blev det lika. Ett behov av att tolka stadgarna uppstod således.
§ 326
SÅNG OCH OPEN MIC
John Ferner, kaninmördare, ledde ombudsförsamlingen i ”Lilla Pelle Kanin”.
Medan presidiet övergavs av de konfererande mötesordförandena gjorde någon också lite
reklam för att som UNF:are jobba som bartender i en alkoholfri bar på Way Out West.
§ 327
ÅTER TILL DET RAFFLANDE VALET
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen tolkat stadgarna som att
omröstningen mellan de två det blev lika mellan tas om, medan de tre översta betraktas som
valda. Han ville också förtydliga att Maria Emilsson avstod från att rösta i frågan.
Kongressen beslutade alltså, med 76 röster,
att

välja Maria Emilsson till ledamot i förbundsstyrelsen,

med 71 röster
att

välja Semanur Taskin till ledamot i förbundsstyrelsen,

med 69 röster
att

välja Lina Sultán till ledamot i förbundsstyrelsen.

På den fjärde posten blev det lika mellan Filip Nyman och Jens Jörgensen Moberg (52 röster
vardera), varför en kompletterande omröstning hölls.
Kongressen beslutade, med 44 röster mot 36,
att

med välja Jens Jörgensen Moberg till ledamot i förbundsstyrelsen.
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§ 328
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN
Linus Henriksson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. De föreslog kongressen
besluta
att

välja Max Johansson och Anneli Bylund till ledamöter i riksstyrelsen.

Kongressen beslutade
att

välja Max Johansson och Anneli Bylund till ledamöter i riksstyrelsen.
§ 329

ORDFÖRANDEBYTE
Simon Winnfors ersattes av Jenny Karinsdotter.
§ 330
VAL AV GRANSKNINGSUTSKOTT
Linus Henriksson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. De föreslog kongressen
besluta
att

välja Simon Winnfors, Emil Johansson, Jamie Ziegler, Sigrid Björk och John
Ferner till ledamöter i granskningsutskottet med Simon Winnfors som
sammankallande, samt

att

välja Nina Hossaini, Gustav Bylund, Anna Källbäcks, Linus Henriksson och
Anna Thor till ersättare, i den ordningen.

Kongressen beslutade
att

välja Simon Winnfors, Emil Johansson, Jamie Ziegler, Sigrid Björk och John Ferner
till ledamöter i granskningsutskottet med Simon Winnfors som sammankallande,
samt

att

välja Nina Hossaini, Gustav Bylund, Anna Källbäcks, Linus Henriksson och Anna
Thor till ersättare, i den ordningen.
§ 331

ORDFÖRANDEBYTE
Jenny Karinsdotter ersattes av Simon Winnfors.
§ 332
VAL AV OMBUD TILL OCH ERSÄTTARE TILL ACTIVES KONGRESS
Linus Henriksson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. De föreslog kongressen
besluta
att

välja Filip Nyman, Ellen Hjort, John Ferner och Max Johansson som
ordinarie ombud, samt
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att

välja Malin Andersson, Sebastian Udenius, Olle Gynther-Zillén och Alva
Blomkvist till ersättare, i den ordningen.

Gustav Bylund hade dessutom föreslagit kongressen besluta
att

välja Arvid Ståhl som ordinarie ombud.
§ 333

ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
att

ha en diskussion om Actives framtid först, och välja ombud sedan.
§ 334

DISKUSSION OM ACTIVES FRAMTID
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, tyckte det var kul att vara tillbaka i globala banor. Han
berättade att den kommande Active-kongressen kommer att diskutera en eventuell
nedläggning av Active, men det finns inget underlag i frågan.
Arvid Ståhl, Södermanland, hade uppskattat att få en bild av hur vi tänker kring Active i
förbund, och att en diskussion och omröstning därför vore värdefull.
Gustav Bylund, Östergötland, ville också veta hur ombuden står i frågan om Actives
nedläggningen innan de väljs.
Denise Fowler, Västerbotten, förstod varför Actives styrelse föreslagit nedläggning, men var
rädd till att det skulle leda till minskat engagemang från ungdomar. Dessutom undrade hon på
vilket sätt Active hade ekonomiska problem. Lösningen är inte nedläggning utan mer med
medlemsökning och engagemang.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, sade att det inte finns tillräckligt med underlag för att
varken potentiella ombud eller förbundsstyrelse ska kunna bilda en slutgiltig uppfattning om
Actives framtid. Diskussionen är viktig, men svår, och det är därför bra att låta ombuden sluta
sig själva.
Simon Winnfors, förbundsordförande, noterade att nomineringar som inkommit efter
nomineringsstoppet inte kommer att behandlas.
Bodil Svensson, Västerbotten, undrade om hon förstått det rätt att förbundsstyrelsen menade
att det inte kommit tillräckligt med information från Active och varför det inte fanns mer
underlag i kongresshandlingar.
Lucas Nilsson, förbundsstyrelsen, sade att informationen från Active inte var bristfällig men
att de följde sina stadgar om datum för handlingar och så vidare. Detta var inte en
kongressfråga, även om situationen var extraordinär.
Gustav Bylund, Östergötland, önskade att kandidaterna redovisade hur de initialt såg på
frågan.
Ellen Hjort, Norrbotten, tyckte precis som Lucas att det var svårt att göra en bedömning och
även att det som Denise sade var rimligt. En tydligare förklaring med mera bakgrund vore bra.
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Max Johansson, förbundsstyrelsen, höll med om att det fanns massor av perspektiv i frågan.
Han lutade åt att det var bäst att lägga ner Active, av olika skäl. Att bevara
ungdomsverksamheten inom ramen för IOGT International är dock oerhört prioriterat. Om
han blev vald skulle han snacka ihop sig tillsammans med övriga ombud om vad som var
förbundets vilja.
§ 335
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 336

ORDNINGSFRÅGA
En begäran om tio minuters rast inlämnades. Kongressen beslutade, med 51 röster för och 20
röster mot,
att

avslå förslaget om tio minuters rast.
§ 337

ÅTER TILL DISKUSSION OM ACTIVES FRAMTID
Denise Fowler, Västerbotten, noterade att man kunde hitta ett brev från Active skickades ut
till medlemsorganisationerna redan i mars. Hon noterade också att om fem
medlemsorganisationer motsatte sig kunde Active inte läggas ner.
Arvid Ståhl, Södermanland, ville berätta att han liksom Max lutade åt att lägga ner Active.
Verksamheten i Europa var dock värd att bevara.
John Ferner, Kronoberg, hade inte fått handlingarna från Active ännu och hade ingen bestämd
åsikt ännu, men visste att det varit låg aktivitet bland medlemsorganisationerna och att det
gick sämre och sämre för Active. Hans ambition var att göra det bästa utav situationen, att göra
det genom IOGT International är en möjlighet.
Kongressen beslutade
att

avslå Denise Fowlers förslag om att kongressen beslutar vad de anser borde vara
Actives framtida öde och skickar med dessa beslut med ombuden som ska närvara på
Actives kongress.

Denise Fowler, Daniel Bergdahl, Kim Nguyen, Johan Andersson och Marcus Eriksson ville
reservera sig mot beslutet att inte skicka ett medskick till ombud för Actives kongress ”då
detta är odemokratiskt. Beslutet som ska tas är stort och ombuden bör representera UNFs
åsikt, inte sina personliga åsikter.”
§ 338
ORDNINGSFRÅGA
Kongressen beslutade
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att

avslå ett förslag om att riva upp strecket i debatten.

Matilda Stjernström, Daniel Bergdahl, Denise Fowler, Kim Nguyen,, Marcus Eriksson, Jamie
Ziegler, Sigrid Björk, Simon Schönbeck, Karl-Johan Johansson, Terese Hellström, Mattias
Nilsson, Erica Eskilsson, Ida Persson, Caroline Eriksson, Sara Alfredsson, Johan Thoresson,
Ellen Hjort och Katarina Lindmark ville reservera sig mot att inte riva upp strecket i debatten i
fråga 26 i val av ombud och ersättare till Actives kongress med motiveringen ”vi känner då att
strecket sattes utan att alla förstod vad det skulle innebära. Genom att sätta strecket i
diskussionen om Actives framtid gav vi inte heller de nominerade till ombud chansen att tala
för sig.”
§ 339
VAL AV OMBUD TILL OCH ERSÄTTARE TILL ACTIVES KONGRESS
Kongressen beslutade medelst sluten omröstning, med 67 röster,
att

välja Ellen Hjort som ordinarie ombud,

med 66 röster
att

välja Max Johansson som ordinarie ombud,

med 63 röster
att

välja John Ferner som ordinarie ombud,

med 59 röster
att

välja Filip Nyman som ordinarie ombud.

Arvid Ståhl, som ej valdes, fick 29 röster.
Kongressen beslutade medelst acklamation
att

välja Malin Andersson, Sebastian Udenius, Olle Gynther-Zillén och Alva Blomkvist
till ersättare, i den ordningen.
§ 340

VAL AV TVÅ REVISORER OCH TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
Linus Henriksson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. De föreslog kongressen
besluta
att

välja Jonathan Spånberger och Simon Brehmer till revisorer, samt

att

välja Hanna Rönnmark och Robert Damberg till revisorsuppleanter.

Kongressen beslutade
att

avslå ett förslag om att välja tre revisorer istället för två,

att

välja Jonathan Spånberger och Simon Brehmer till revisorer, samt

att

välja Hanna Rönnmark och Robert Damberg till revisorsuppleanter.
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§ 341
VAL AV VALBEREDNING MED FEM LEDAMÖTER, VARAV EN
SAMMANKALLANDE, OCH FEM ERSÄTTARE
Sigrid Björk, valberedningskommittén, föredrog valberedningskommitténs förslag.
Valberedningskommitten föreslog kongressen besluta
att

välja Mårten Malm, Sofie Hedman, Tobias Larsson, Karin Eriksson och Joel
Hijstee till valberedning med Tobias Larsson som sammankallande, samt

att

välja Malin Andersson, Jakob Nehrer, Kim Axelsson, Eric Tegnander och
Jonatan Bengtsson till ersättare i den ordningen.

Caroline Eriksson, Jämtland, ville se Johan Fridlund i valberedningen och presenterade
honom. Hon föreslog alltså kongressen besluta
att

välja Johan Fridlund till valberedning.

Sigrid Björk, valberedningskommittén, ville notera att Tobias Larsson är från Norrbotten och
har koll på norrlandsdistrikten.
Marcus Eriksson, Dalarna, ville slå ett slag för Johan Fridlund, då han skulle passa perfekt i
valberedningen.
Joel Hijstee, gäst och nominerad till valberedningen, ville snabbt förklara varför han såg fram
emot valberedningsarbetet. Förslaget innehåller många starka individer, och som lagbildare
kände Joel att det var viktigt att forma en stark grupp i valberedningen. I övrigt hade han
erfarenhet av intervjuer genom sitt arbete, en värdefull kompetens i valberedningsarbetet.
Han ville också notera att det var viktigt att ha med någon med förbundsstyrelsebakgrund i
valberedningen.
§ 342
STRECK I DEBATTEN
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 343

ÅTER TILL VAL AV VALBEREDNING MED FEM LEDAMÖTER, VARAV EN
SAMMANKALLANDE, OCH FEM ERSÄTTARE
Johan Fridlund, Jämtland, tackade ja till en nominering därför att han kände att han varit
medlem länge och hade rätt bra koll på folk runtom i Sverige. Han hade varit på massor av
kurser, träffat massor av folk, jobbat nere i Älvsborg och tyckte att det skulle ha varit väldigt
kul att hjälpa till. Förslaget som valberedningskommittén var dock också väldigt bra.
Kongressen beslutade medelst sluten omröstning, med 76 röster,
att

välja Tobias Larsson till valberedningen och till sammankallande,

med 74 röster,
att

välja Joel Hijstee till valberedningen,
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med 69 röster,
att

välja Mårten Malm till valberedningen,

med 64 röster,
att

välja Karin Eriksson till valberedningen,

med 64 röster,
att

välja Sofie Hedman till valberedningen.

Johan Fridlund, som inte valdes, fick 38 röster.
Kongressen beslutade medelst acklamation
att

välja Malin Andersson, Jakob Nehrer, Kim Axelsson, Eric Tegnander och Jonatan
Bengtsson till ersättare i den ordningen.

Kongressen beslutade
att

skicka följande uppmaning som medskick till kommande valberedning:
”Låta samtliga nominerade personer (som tackat ja till nomineringen) till kommande
förtroendeuppdrag som beslutas av kongressen få synas och svara på frågor på samma
villkor. D.v.s. låta samtliga nominerade synas på exempelvis sociala medier inför
kongressen på samma villkor och framförallt få vara med i handingarna på samma
villkor. Med detta sagt dock fortfarande förtydliga vilka som är i valberedningens
förslag med en motivation från valberedningen om varför de tycker att sina förslag är
bäst. Detta för att ombuden lättare, inför och under kongressen, ska kunna ha
möjligheten att sätta sig in i vilka de tror är de bästa kandidaterna för kommande
förbundsstyrelse och andra förtroendeuppdrag. Att undanhålla information om
kandidater är inte särskilt demokratiskt. Vi vill ju alla UNFs bästa.”
§ 344

PRESENTATION AV DALARNA SOM VÄRDDISTRIKT FÖR KONGRESSEN 2021
Anna Källbäcks, Dalarna, tog plats i talarstolen tillsammans med många andra från Dalarna.
Hon presenterade några anledningar till att Falun vore ett idealt val som värddistrikt för
kongressen 2021, bland annat skulle det vara 30-årsjubileum från kongressen 1991. Vidare
utlovades nattöppna duschar, sittplatser på lunchen, samt saft till fikat.
Francesco ”Frazze” Wagner, Dalarna, berättade lite om processen fram till ansökningen och
spelade sedan en mycket rolig liten film.
§ 345
PRAKTISK INFORMATION
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, kom med lite praktisk information. Klockan var 18.20 och
vid 19.00 inleds avslutningsmiddagen. Det finns dock fortfarande saker kvar att hantera, som
inte kan hanteras imorgon, utan de måste hanteras innan 19.00. Vi får alltså sannolikt gå direkt
från förhandlingarna till avslutningsmiddagen.
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§ 346
RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 VÄRD FÖR 2021 ÅRS KONGRESSER
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt riksstyrelsen att kontakta distrikten för djupare dialog kring
värdskapet för 2021 års kongresser, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att under hösten 2017 besluta om plats för 2021 års
kongresser.

UNF Kronobergs ombudsdelegation föreslog kongressen besluta
att

kongressen 2021 ska hållas på Visingsö, Kronoberg.

Daniel Bergdahl föreslog kongressen besluta
att

kongressen uppmanar Riksstyrelsen att välja Falun, Dalarna som
kongressort 2021.

Kongressen beslutade
att

avslå UNF Kronobergs förslag,

att

uppdra åt riksstyrelsen att kontakta distrikten för djupare dialog kring värdskapet för
2021 års kongresser,

att

uppdra åt riksstyrelsen att under hösten 2017 besluta om plats för 2021 års
kongresser.

Kongressen beslutade med 49 röster mot 23,
att

kongressen uppmanar Riksstyrelsen att välja Falun, Dalarna som kongressort 2021.

Emil Johansson, Lovisa Ferner, Felicia Grill, Emma Axelsson samt John Ferner reserverade sig
mot mot beslutet att uppdra åt riksstyrelsen att välja Falun som kongressort med
motiveringen: ”Vi hade föredragit Visingsö, Kronoberg, men när det föll vill vi ge Jönköping
och Dalarna en ärlig chans att presentera sina kandidater till Riksstyrelsen.”
§ 347
AVTACKNINGAR
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, noterade att på avtackningar är applåder tillåtet. Till att
börja med välkomnade han alla förhandlingsfunktionärer (de i gula västar) fram till scenen. De
fick motta både te och vegansk choklad, varpå Eric tackade dem. Sedan fick förhandlingsansvariga, Tea Olsen och Thomas Ahlström, ta emot lite extra applåder och hyllningar.
Eric fortsatte med att välkomna fram mötespresidiet, alltså mötesordförande och
mötessekreterare, och gav även dem te, choklad och applåder.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, välkomnade fram de som satt i utskott fram tills att de
avskaffades. De mottog ombudsförsamlingens hyllningar, samt såklart te och choklad.
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Max Johansson, förbundsstyrelsen, ville tacka även faddergruppen, som bildades efter
utskotten lades ned. De som var närvarande välkomnades fram för att motta applåder, te samt
givetvis choklad.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, noterade att vi haft massor av verksamhet på
Älvkullegymnasiet under kongressveckan och välkomnade ansvariga för dessa verksamheter
upp på scen. De mottog te och choklad (och applåder).
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, fick till en början inte plats i bild, vilket snabbt åtgärdades
av Hampus Blom, chief engineer. Sedan välkomnades den avgående förbundsstyrelsen ur
förbundsstyrelsen fram till presidiet. De mottog, givetvis, flest och längst applåder hittills.
Sedan fortsatte Eric med att hålla ett litet tacktal, och därefter hyllade han
förbundsstyrelseledamöterna en och en: Anneli Bylund, Olle Gynther-Zillén, Hanna
Hammarström, Maria Emilsson, Max Johansson, Tove Achrenius, Isabelle Benfalk, Lucas
Nilsson, och Malin Andersson. Alla mottog, utöver hyllningstal, en present samt varsin liten
metallplakett, en utmärkelse för förtjänstfull gärning inom IOGT-NTO-rörelsen.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, ville tacka av en person till. En person så liten att det är
lätt att glömma bort honom: Eric Tegnander.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, noterade Erics fantastiska andranamn (Max) och höll ett
litet hyllningstal. Eric kommer alltid att ha en plats i Max hjärta, som ”the
förbundsordförande”. Han lovade att göra sitt yttersta för att leda organisationen.
Isabelle Benfalk, förbundsstyrelsen, berättade att hon först tänkt skriva en limerick eftersom
Eric pluggade litteratur och därför gillade ”ord och sånt”. Det gick dock inte så bra, men
Isabelle ville istället tacka med ord som inte rimmar. För två år sedan var hon en ung och
osäker 19-åring, plötsligt vald till vice förbundsordförande i den organisation hon älskade allra
mest. Men Eric fanns där, och gav trygghet. Isabelle berättade om två särskilda minnen, som
stärkt hennes ledarskap. Efter ytterligare en del hyllningar avslutade hon med att presentera
Erics nya smeknamn; han heter nu Eric ”Triple Threat” Tegnander. Det nya smeknamnet hade
även en motivering. Tack så mycket Eric!
Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, hade förberett ett väldigt långt tacktal och ombad
församlingen sätta sig. Han berättade om hur han en gång blev medlem, och att han då inte
hade en aning om vad det skulle leda till. Kanske hade han haft större respekt för den stunden,
och inte stövlat in i en källarlokal i träningsoverall och foppatofflor. UNF har betytt väldigt
mycket för Eric, kort sagt ett gammalt UNF-citat: ”UNF har lärt mig allt jag kan”. Han
hoppades ha kunnat ge något tillbaka till organisationen, och även om han sällan är nöjd ville
han lyfta några saker han gjort. Att leta efter nya intäkter istället för att enbart vara beroende
av Miljonlotteriet, att jobba med att vara en modern folkrörelse och samtidigt en traditionell
ungdomsorganisation, och att få folk att fokusera på vad som är viktigt: en demokratisk och
solidarisk värld, fri från droger. Avslutningsvis ville han tacka några personer som betytt
mycket för honom: den gamla föreningsordföranden Anna Ekström, de tidigare förbundsordförandena Vidar Aronsson och Linda Engström, förbundsstyrelsekollegorna Malin
Thorson och Lina Boberg, samt, från den gångna mandatperioden, Max Johansson, Isabelle
Benfalk och Malin Andersson. Slutligen, ett stort tack ur djupet av hans hjärta, till alla
människor som Eric fått möta i vår rörelse.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, menade att efter sex år i förbundsstyrelsen förtjänade man
en riktigt fet present – eller två.
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Karlstad 27 juni - 2 juli 2017

123

Eric Tegnander, förbundsstyrelsen, öppnade det första paketet och meddelade med ett stort
skratt att det var balsam för själen.
Max Johansson, förbundsstyrelsen, förklarade att det var fyrtio stycken Daim. Max
överlämnade sedan den andra, lite mindre, presenten. Han berättade att Eric var före detta
handbollsspelare och att han hoppades att Eric skulle återuppta hobbyn (här skrek Eric
”naaej!” i samband med att han öppnade presenten). I kuvertet var en weekend i Tyskland där
Eric skulle få se på sportboll. Max ville avsluta på ett sätt som alla nog visste hur det gick till,
och lämnade över mikrofonen till Eric.
Eric Tegnander, förbundsordförande, ledde ombudsförsamlingen i en klapp.
§ 348
PROTOKOLLSNOTERING
Arvid Ståhl, Södermanland, meddelade att han och Gustav Bylund inlämnat en
protokollsnotering som han läste upp. Den återges också här:
”Vi vill notera att arbetsordningen för kongressen 2017 som antogs var utomordentligt
undermålig eftersom vi fann att:
•

Roterande gruppsamtal är inte uppmuntrande till diskussion och ger förslagsställaren i
princip ingen möjlighet att svara på frågor.

•

Alla förslag som inte lades av förbundsstyrelsen behövde ett majoritetsbeslut för att
lyftas om dem inte fick nog underskrifter i ett stressat gruppsamtal, eller lyftes
därefter. Detta nekade ombud viktig makt på kongressen men också effektivitet och
flexibilitet, då de i princip bara kunde jämka sig med lyfta förslag från gruppsamtal eller
förbundets nya förslag i plena.”
§ 349

MERA AVTACKNING
Efter att Simon Winnfors läst upp några reservationer tackade Lovisa Bengtsson,
mötesordförande, ombuden för ett bra arbete under veckan. Låt aldrig någon säga er att ni är
framtiden, ty ni är nu.
§ 350
KONGRESSENS AVSLUTANDE
Isabelle Benfalk, förbundsordförande, och Max Johansson, förbundsordförande, höll
tillsammans ett litet tal. Med avstamp i Olof Bergströms bildande av IOGT i november 1879 så
ville de berätta lite om vad som komma under deras mandattid. Alla ni som är jävligt trötta på
att alkohol och andra droger förstör samhället: räck upp en hand! Under de kommande två
åren, påminn er om händerna ni sett runt om er nu. Isabelle och Max tillsammans med de
andra valda till förbundsstyrelsen lovade att göra allt för att UNF skulle bli störst, bäst och
alkoholindustrins värsta fiende. UNF gör skillnad, även om det känns tufft. Om en ungdom får
en bättre fritid, så har vi lyckats. Glöm inte att vi gör skillnad varje dag. Max och Isabelle finns i
chatten om ni vill gråta ut eller bara snacka när det känns jobbigt. Sist men inte minst
uppmanade de ombuden att ta med en känsla från kongressen: mod. Det var för dem en stor
ära att ha fått förtroende att leda organisationen. ”Alkoholindustrin, we’re coming for you!”
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Därefter, vid 19.24, förklarade de i kör kongressen avslutad.

Vid protokollet,

Jobjörn Folkesson
sekreterare

Samuel Scherman
sekreterare

Niki Viksell
sekreterare

Johan Persson
sekreterare

Victor Melinder
sekreterare

Emil Lisell
sekreterare

Justeras,

Jane Segerblom
justerare

Gustav Bylund
justerare

Josefin Larsson
justerare

Emil Johansson
justerare
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