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§ 14:1

Mötets öppnande
Eric Tegnander öppnade mötet.

§ 14:2

Fastställning av föredragningslista (bilaga 14:1)
Styrelsen beslutade
att

fastställa föredragningslistan

Malin Thorson yrkade under söndagen
att riva upp beslutet om att fastställa föredragningslistan
att lägga till ”Rekrytering av vikarierande generalsekreterare” som § 14:8ggg
att lägga till ”Årsredovisning” som § 14:8hhh
Styrelsen beslutade

§ 14:3

att

riva upp beslutet om att fastställa föredragningslistan

att

lägga till ”Rekrytering av vikarierande generalsekreterare” som §
14:8ggg

att

lägga till ”Årsredovisning” som § 14:8hhh

att

fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar

Val av justerare
Malin Thorson föreslog sig själv som justerare.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:4

välja Malin Thorson till justerare för mötet

Föregående protokoll
Linn Heiel Ekeborg föredrog föregående protokoll
Styrelsen beslutade
att

§ 14:5

notera föregående protokoll

Lägesrunda
Styrelsen beslutade
att

notera läget hos de närvarande
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§ 14:6a

Rapport Föreningsförändringar (bilaga 14:2)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6b

Rapport Representation (bilaga 14:3)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6c

notera rapporten

Rapport Globala utskottet (bilaga 14:8)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6h

notera rapporten

Rapport Organisationsutskottet (bilaga 14:7)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6g

notera rapporten

Rapport Förebyggsutskottet (bilaga 14:6)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6f

notera rapporten

Rapport Drogpolitiska utskottet (bilaga 14:5)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6e

notera rapporten

Rapport Sociala utskottet (bilaga 14:4)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6d

notera rapporten

notera rapporten

Arbetsutskottet (bilaga 14:9)
Styrelsen beslutade
att

notera rapporten
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§ 14:6i-j

Ordföranderapporter Malin och Eric (bilaga 14:10-11)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6k

Rapport Generalsekreterare (bilaga 14:12)
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6l

notera rapporten

Rapport RS-bilaga ”Strategidiskussion om jävsfrågor”
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6m

notera rapporterna

notera rapporten

Rapport RS-bilaga ”Förening IOGT-NTO-rörelsen”
Malin Thorson ville lyfta rapporten. Styrelsen gick en runda där varje ledamot
fick uttrycka sig angående bilagan. De flesta var positiva till att bilda en
organisation, men var oroliga över om UNF skulle få tillräckligt med ägandeskap
över insamlingsarbetet. Styrelsen föredrog att om vi ska gå vidare med detta så
borde alla förbund skulle ha lika många mandat.
Styrelsen röstade om de var positiva eller negativa till att gå vidare med
processen.
Positiv: 9
Negativ: 2
Styrelsen beslutade
att

fortsätta processen

att

notera rapporten

Andreas Jansson reserverade sig mot beslutet att fortsätta processen med
följande motivering:
”Jag anser att det finns för många obesvarade frågetecken kring denna process
och vi i dagsläget inte bör gå vidare i denna fråga utan förbundsstyrelsen ges mer
information i frågan. Min upplevelse är att detta har kommit väldigt snabbt och
att underlaget inte är tillräckligt underbyggt eller har problematiserats
ordentligt.”
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§ 14:6n

Rapport RS-bilaga ”Vit Jul-strategi”
Anneli Bylund ville lyfta rapporten. Hon var bekymrad över målgruppen som
nämns i rapporten, eftersom den lyfter fram mammor 35-40 år. Hon menade att
det saknas ett ungdomsperspektiv, vilket gör det svårt för UNF att jobba med Vit
Jul.
Lucas Nilsson och Linda Tjälldén höll med Anneli Bylund, men tyckte ändå att
Vit Jul landat rätt i målgruppen och Lucas Nilsson ansåg att UNF ska lämna
kampanjen och lämna över till IOGT-NTO och Junis.
Malin Thorson menade att UNF:s målgrupp är röstbärande i Vit Jul och kan
berätta sina upplevelser. Hon tyckte även att Vit Jul inte ska marknadsföra julen
som att den ska vara peppig utan mer lyfta tryggheten.
Styrelsen diskuterade målgrupper och UNF:s roll i Vit Jul-kampanjen. Vissa
tyckte att UNF ska lämna samarbetet om Vit Jul inte lyfter ungdomsperspektivet
mer, medan vissa tyckte att vi ska vara kvar, men låta IOGT-NTO och Junis styra
kampanjen. Andra tyckte att den föreslagna strategin i sin helhet var bra och att
UNF kan påverka den mer i den riktning vi vill.
Lina Boberg funderade på om UNF kan påverka Vit Jul med att höja målgruppen
så den blir 35-50 år, då den då kommer infatta föräldrarna till UNF:s målgrupp.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6o

notera rapporten

Rapport RS-bilaga ” Kursgårds- och samlingslokalfonden”
Anneli Bylund ville lyfta rapporten. Hon reagerade på att det var många
ansökningar från UNF i fonden och tyckte inte att det kändes rimligt.
Flera andra i styrelsen tyckte inte att det var orimliga summor, men hade inte
jättemycket koll på bakgrunden.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:6p

notera rapporten

Rapport RS-bilaga ”Kongress 2019”
Linda Tjälldén ville lyfta rapporten. Styrelsen gick en runda där alla ledamöter
fick berätta vilken kongressort de föredrog. Gävleborg var populärast.
Styrelsen beslutade
att

notera rapporten
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§ 14:6q

Rapport RS-bilaga ”Stadgar”
Lina Boberg ville lyfta rapporten. Hon tyckte det var lite rörigt med alla stadgar
eftersom vissa lyfts upp i Riksstyrelsen och vissa inte.
Linda Tjälldén lyfte att det var svårt att hålla isär alla stadgebilagor och önskade
att styrelsen går igenom alla ändringar.
Styrelsen beslutade

§ 14:6r-v

att

notera rapporten

att

föreslå kongressen att besluta i enlighet med det tre första
attsatserna

Rapporter IOGT-NTO, UNF, NSF, Junis, IIA
Styrelsen beslutade
att

§ 14:7a

notera rapporterna

Utvärdering av styrelsens arbetsformer (bilaga 14:13)
Malin Thorson föredrog bilagan. Styrelsen delade upp sig i grupper och
diskuterade frågeställningarna. I helgrupp fick varje ledamot göra ett medskick
till nästa förbundsstyrelse.
Malin Thorson yrkade
att notera diskussionen
Styrelsen beslutade

§ 14:7b

att

ge Eric Tegnander i uppdrag att sammanställa gruppens
reflektioner för överlämning till nästa förbundsstyrelse

att

notera diskussionen

Att bli en strategisk styrelse (bilaga 14:14)
Andreas Jansson föredrog bilagan.
Andreas Jansson yrkade
att under mandatperioden 2016-2017 att påbörja ett strategiarbete i syfte att se
över vision, syfte, verksamhetsområden och strategi till kongressen 2017
Styrelsen gick en runda där varje ledamot fick säga vad de tyckte om underlaget.
Flera tyckte att frågeställningarna var intressanta och att bilagan innehåller
fleras bra poänger, men tyckte samtidigt att mycket kan lösas internt i
organisationen. Några ansåg även att det blir problematiskt när diskussionen
kommer från förbundshåll och inte från distrikten/medlemmarna.
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Den generella åsikten i styrelsen var att de ville avslå attsatsen.
Andreas Jansson yrkade
att notera diskussionen
Styrelsen beslutade
att

notera diskussionen

att

avslå övriga attsatser

Andreas Jansson, Anneli Bylund och Thomas Ahlström reserverade sig mot de
avslagna attsatserna följande motiveringar:
Andreas: ”I diskussionen framgick det att många i styrelsen delar vissa delar av
det jag lyfter fram i min bilaga. Detta ser jag mycket positivt på. Jag anser dock
att, när det är dags att ta beslut, backar vi som organisation. Jag ser det oerhört
problematiskt att vi som organisation inte har en klar förståelse kring varför vi
organiserar oss. Utan den förståelse är vi enbart ett antal föreningar och distrikt
som genomför det vi själva vill göra. Det är inget fel med att medlemmar gör det
de vill göra, men om det skall finnas ett syfte med att organisera oss som ett
förbund måste det också finnas ett svar på vad vårt syfte är. Jag anser det
grundläggande för ett förbund att kunna besvara just denna fråga och det är
precis det som vi inte kan idag. Jag tror att det är vitalt om vi någonsin vill hålla
kvar våra medlemmar eller växa som organisation att vi börjar fråga oss de frågor
som jag beskrivit i bilagan. Dessa tankar har nu tillochmed kommit upp från
landet i form av en motion men styrelsen väljer fortfarande att inte agera i frågan.
Så länge UNF:s förbundsstyrelse inte accepterar och axlar ansvaret för att,
tillsammans med hela organisationen, kan besvara de frågeställningar jag lyfter i
bilagan kommer vi aldrig att lyckas skapa en demokratisk och solidarisk värld fri
från droger. Vi måste alla, i hela organisationen, förstå vad detta innebär, innan vi
försöker komma på vad vi ska göra.”
Anneli och Thomas: ”Jag tycker att det är trist att förbundsstyrelsen inte väljer
att jobba mer strategiskt. Min bild är att UNF i dagsläget både är splittrat och
utnyttjar sina resurser kortsiktigt och ineffektiv. Jag tror starkt på att en strategi
om vart organisationen vill vara i framtiden kommer gynnas oss som
organisation. Jag tror att en sådan strategi kan få oss att använda våra personella,
ekonomiska och ideella resurser bättre och att vi i längden kommer blir stärkta
som organisationen då vi har en klar riktning på vart vi vill föra den.”
§ 14:8a

Ny policy för ett hållbart engagemang (bilaga 14:15)
Anneli Bylund föredrog bilagan.
Lucas Nilsson yrkade
att under ”Utveckling” stryka första och andra åtgärden
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att under ”Meningsfullhet” stryka första och tredje åtgärden
att under ”Långsiktighet” stryka andra, tredje och femte åtgärden
Andreas Jansson yrkade
att under ”Meningsfullhet” lägga till åtgärden ”Medlemmarna ska känna att de
utvecklas och växter som personer i och med deras engagemang”
Linda Tjälldén yrkade
att stryka stycket ”Bakgrund”
Malin Thorson yrkade
att under ”Utveckling” stryka den tredje åtgärden
att under ”Meningsfullhet” stryka första åtgärden
att under Långsiktighet stryka första åtgärden
Nicole Steegmans yrkade
att lägga alla åtgärder sist i dokumentet
Styrelsen beslutade

§ 14:8b

att

stryka stycket ”Bakgrund”

att

under ”Utveckling” stryka alla åtgärder

att

under ”Meningsfullhet” stryka första och tredje åtgärden

att

under ”Långsiktighet” stryka andra åtgärden

att

under ”Långsiktighet” stryka femte åtgärden

att

lägga alla åtgärder sist i dokumentet

att

anta förslaget till ny policy för ett hållbart engagemang med gjorda
ändringar

Ideologiska plattformar (bilaga 14:16)
Linn Heiel Ekeborg föredrog bilagan.
Styrelsen diskuterade plattformarna var och en för sig.
Demokratiplattform:
Lucas Nilsson tyckte att vi i kongresshandlingarna även ska skicka med den
gamla demokratiplattformen.
Lina Boberg yrkade
att under ”Personlig utveckling och lycka”, första punkten, stryka ”alla”
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Lucas Nilsson yrkade
att under ”Personlig utveckling och lycka”, första punkten, stryka ”och få dem
hörda och inte hindras från att ta plats”
att under ”Personlig utveckling och lycka” stryka ändra andra punkten till ”att
vår organisation aktivt ska jobba med metoder och demokratiska former som ger
alla medlemmar möjlighet att utöva makt”
Lucas Nilsson yrkade
att under ”Människors potential” att bidra stryka punkt två
att under ”Drogkultur och passivisering” stryka punkt två
att under ”Drogkultur och passivisering” stryka punkt tre
att under ”Drogkultur och passivisering” lägga till punkten ”Samhället erkänner
drogers passiviserande effekt och ser drogindustrin som ett hot mot
demokratin”
i andra stycket under ”Drogkultur och passivisering” ta bort texten ”ges
möjlighet att” och istället lägga till ”de borde även aktivt engagera sig i samhället
Nykterhetsplattform:
Lucas Nilsson yrkade
att ändra andra rubriken till ”Nykterhet och hälsa”
att ändra tredje rubriken till ”Nykterhet och beroende”
att ändra fjärde rubriken till ”Nykterhet och berusning”
att under ”Nykterhet och berusning”, andra meningen, stryka ”istället”
Solidaritetsplattform
Lina Boberg yrkade
att under ”UNF vill ha en solidarisk värld”, andra stycket stryka ”tror på
solidaritet. Vi”
Malin Thorson yrkade
att under ”Gemenskap och Mötesplatser”, första punkten stryka ”vuxna”
Styrelsen beslutade
Demokratiplattform:
att

under ”Personlig utveckling och lycka”, första punkten, stryka
”alla” i den första attsatsen
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att

under ”Personlig utveckling och lycka”, första punkten, stryka ”och
få dem hörda och inte hindras från att ta plats”

att

under ”Personlig utveckling och lycka”, andra punkten, stryka
ändra andra attsatsen till ”att vår organisation aktivt ska jobba med
metoder och demokratiska former som ger alla medlemmar
möjlighet att utöva makt”

att

under ”Människors potential” att bidra stryka punkt två

att

under ”Drogkultur och passivisering” stryka punkt två

att

under ”Drogkultur och passivisering” stryka punkt tre

att

under ”Drogkultur och passivisering” lägga till punkten ”Samhället
erkänner drogers passiviserande effekt och ser drogindustrin som
ett hot mot demokratin”

att

i andra stycket under ”Drogkultur och passivisering” ta bort texten
”ges möjlighet att” och istället lägga till ”de borde även aktivt
engagera sig i samhället

att

anta förslag på demokratiplattform med gjorda ändringar

Nykterhetsplattform:
att

ändra andra rubriken till ”Nykterhet och hälsa”

att

ändra tredje rubriken till ”Nykterhet och beroende”

att

ändra fjärde rubriken till ”Nykterhet och berusning”

att

under ”Nykterhet och berusning”, andra meningen, stryka
”istället”

att

anta förslag på nykterhetsplattform med gjorda ändringar

Solidaritetsplattform:

§ 14:8c

att

under ”UNF vill ha en solidarisk värld”, andra stycket stryka ”tror
på solidaritet. Vi”

att

under ”Gemenskap och Mötesplatser”, första punkten stryka
”vuxna”

att

anta förslag på solidaritetsplattform med gjorda ändringar

Verksamhetsberättelse (bilaga 14:17)
Linn Heiel Ekeborg föredrog bilagan.
Anneli Bylund efterlyste fler siffror i måluppföljningen
Lucas Nilsson yrkade
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att ordet ”utskott” i inledningen ordet ersätts med ”förbundsstyrelse”
att stryka ordet ”utskottet” under måluppföljningen
att flytta utskottsmedlemmarna från måluppföljningen till inledningen
Malin Thorson yrkade
att sätta en grön gubbe på målet ”UNF har varierad verksamhet som är
inkluderande för olika målgrupper”, både för 2014 och 2015
Lina Boberg yrkade
att sätta en röd gubbe på målet ”UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper” för
2015
Flera i styrelsen var frågande till att målet om ”25 föreningar har ett givande
samarbete med Junis” skulle vara omätbart. Lina Jacobsson svarade med att det
är jättesvårt att mäta hur många samarbeten det finns.
Malin Thorson yrkade
att skriva ”Oklart” på målet ”Kännedomen av vad UNF är, vad vi står för och hur
man kan engagera sig ökar bland Sveriges unga”, för både 2014 och 2015
Linda Tjälldén yrkade
att sätta blåa gubbar på målet ”25 föreningar har ett givande samarbete med
Junis”, för både 2014 och 2015
Lina Boberg yrkade
att sätta röda gubbar på målet ”25 föreningar har ett givande samarbete med
Junis”, för både 2014 och 2015
Andreas Jansson yrkade
att under kongressuppdraget ”Identifiera normer som hindrar engagemang och
bidrar till ojämlikhet inom organisationen, Ta fram en strategi för att hantera
dessa identifierade normer” ändra gubben från grön till blå
Styrelsen beslutade
att

sätta en grön gubbe på målet ”UNF har varierad verksamhet som är
inkluderande för olika målgrupper”, både för 2014 och 2015

att

sätta en röd gubbe på målet ”UNF har 10 aktiva drogpolitiska
grupper” för 2015

att

skriva Oklart på målet ”Kännedomen av vad UNF är, vad vi står för
och hur man kan engagera sig ökar bland Sveriges unga”, för både
2014 och 2015
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§ 14:8d

att

sätta röd gubbe på målet ”25 föreningar har ett givande samarbete
med Junis”, för 2014

att

sätta blå gubbe på målet ”25 föreningar har ett givande samarbete
med Junis”, för 2015

att

under kongressuppdraget ”Identifiera normer som hindrar
engagemang och bidrar till ojämlikhet inom organisationen, Ta
fram en strategi för att hantera dessa identifierade normer” ändra
gubben från grön till blå

att

ordet ”utskott” i inledningen ordet ersätts med ”förbundsstyrelse”

att

stryka ordet ”utskottet” under måluppföljningen

att

flytta utskottsmedlemmarna från måluppföljningen till
inledningen

att

anta förslaget på verksamhetsberättelse 2014 med gjorda ändringar

Förslag till utkast på Bildningssystemet (bilaga 14:18)
Linda Tjälldén föredrog bilagan.
Andreas Jansson yrkade
att ändra sista meningen under ”Kamratstödsresor” till ”minst två
kamratstödsresor” istället för ”minst en kamratstödsresa”
Lina Boberg yrkade
att ta bort alla förkortningar i bilagan och skriva ut hela namnen
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8e

anta det bifogade förslaget på bildningssystemet utan ändringar

Övriga ersättningar (bilaga 14:19)
Lina Boberg föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8f

skicka förslaget om Övriga ersättningar till kongressen

Arbetsplan (bilaga 14:20)
Linda Tjälldén föredrog bilagan. Styrelsen diskuterade varje
verksamhetsområde för sig
Övergripande mål
Andreas Jansson yrkade
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att ändra rubriken i första övergripande målet till ”UNF arbetar effektivt med att
både behålla våra befintliga medlemmar och växa i antal för att bli en starkare
organisation och samhällsaktör”
Andreas Jansson yrkade
att i andra övergripande målet byta ut ordet ”den ledande samhällsaktören” till
”den ledande rösten i samhället”
Drogpolitik
Lucas Nilsson ansåg att de föreslagna målen under Drogpolitik var för mycket
inriktade på nationell politik och yrkade
att i Drogpolitiks fjärde mål stryka ”nationell” och skriva ”europeisk” istället
Malin Thorson yrkade
att i Drogpolitiks fjärde mål lägga till ”och europeisk” efter ”nationell
Andreas Jansson ansåg inte att Drogpolitiks mål var kopplade till de
övergripande målen och yrkade
att stryka Drogpolitiks första mål och istället ersätta med ”Samtliga medlemmar
i UNF har kunskap om UNF:s drogpolitik och vår syn på droger”
Anneli Bulund yrkade
att i Drogpolitiks tredje mål ta bort ”bredd”
att i Drogpolitiks fjärde mål ta bort ”relevanta”
Globala
Lucas Nilsson yrkade
att i Globalas fjärde mål stryka värvningsfokus och lägga till ”värvning- eller
attitydpåverkansfokus”
att ändra Globalas andra mål till ”UNF samlar årligen in 100 000 kronor från
individer och/eller externa parter”
Malin Thorson yrkade
att stryka Globalas tredje mål
Förebygg
Anneli Bylund yrkade
att i Förebyggs fjärde mål ta bort ”grundskolor, gymnasieskolor, universitet och
högskolor” och istället skriva ”skolor”
Eric Tegnander menade att målet har för avsikt att ha en bredd av skolor och inte
bara grundskolor, eftersom målet då blir väldigt lättuppnått.
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Malin Thorson yrkade
att i Förebyggs fjärde mål lägga till ”och öka kännedomen om UNF”
Lucas Nilsson ville inte skriva in att öka kännedomen om UNF i det fjärde målet
utan yrkade
att lägga till målet ”Att öka kännedomen om UNF
att i Förebyggs tredje mål lägga till ”och öka kännedomen om UNF”
Thomas Ahlström yrkade
att lägga till målet ”Ungdomar har ökat sin kännedom om UNF”
Lina Boberg yrkade
att i Förebyggs fjärde mål stryka ”grundskolor”
Malin Thorson yrkade
att i Förebyggs andra mål lägga till ”och öka kännedomen om UNF”
att ändra Förebyggs första mål till ”UNF ökar sitt medlemsantal med 10 %
betalande medlemmar årligen”
Eric Tegnander yrkade
att i Förebyggs fjärde mål lägga till ”folkhögskolor”
Lina Boberg yrkade
att ändra Förebyggs andra mål till ”Kännedomen om UNF ökar när vi värvar
2 500 medlemmar per år”
Malin Thorson yrkade
att stryka Förebyggs fjärde mål
Lina Jacobsson yrkade
att i Förebyggs fjärde mål minska antal tillfällen till 150 om målet om att stryka
grundskolor går igenom.
Sociala
Andreas Jansson yrkade
att stryka Socialas uppdrag och ersätta med:
”Vi i UNF tycker det är viktigt att förstå människor i vår omgivning och hur deras
liv format dem. Vi, som organisation, har ansvar att berätta för andra om hur de
kan jobba med detta. Vi vill att alla unga ska ha en trygg uppväxt. Därför vill vi
förmedla vår kompetens och erfarenhet kring detta till samhället samt vad och
hur man kan göra åt det.
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UNF som organisation erbjuder meningsfull verksamhet, är en frizon och kan på
enkla sätt samverka med kommunala och andra civilsamhälleliga verksamheter
som gynnar unga som lever i missbruksmiljö. Vi tror att det är viktigt att sträva
efter gott samarbete med exempelvis stödgruppsverksamheter. Vi vet dessutom
att regelbunden verksamhet är en trygghet, skyddsfaktor och gynnar alla unga,
speciellt unga som lever i missbruksmiljö. Regelbunden verksamhet är ett forum
för ett stabilt nätverk och är ett forum för när våra medlemmar skolas.
UNF är en organisation av och för unga. Ideologi, verksamhet, personlig
utveckling behöver vara både metod och mål för att säkerställa att medlemmar
tillskansar sig demokratisk skolning och utvecklas i sitt medlemskap. Det är
avgörande att våra medlemmar får och har verktyg som gör att dessa kan vara
delaktiga, ha ett hållbart engagemang, samt påverka organisationen. Detta för att
stanna kvar och förbli en del av organisationen.”
Han yrkade även
att ändra Socialas första mål till ”UNF bildar, samt informerar allmänheten och
beslutsfattare kring unga i missbruksmiljö”
att ändra Socialas andra mål till ”Att alla UNF:s distrikt hittar en form för
samarbete med stödgruppsliknande verksamheter”
att ändra Socialas tredje mål till ”Alla medlemmar i UNF har tillgång till
regelbunden föreningsverksamhet”
att ändra Socialas fjärde mål till ”UNF minskar antalet medlemmar som lämnar
organisationen innan de går ur av för hög ålder”
Thomas Ahlström yrkade
att i Andreas Janssons förslag på Socialas fjärde mål stryka ”innan de går ur av för
hög ålder”
Andreas Jansson jämkade sig med Thomas Ahlströms förslag.
Malin Thorson yrkade
att ändra Socialas fjärde mål till ”UNF förtroendevalda har redskap för att bygga
ett meningsfullt och hållbart engagemang”
Lucas Nilsson yrkade
att stryka Socialas första mål
Organisation
Lina Boberg yrkade
att stryka ordet ”entreprenörskap” på alla ställen i Organisations text
att i Organisations fjärde mål ändra ”UNF utvecklar” till ”UNF har”
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Malin Thorson yrkade
att stryka Organisations första mål
Lucas Nilsson yrkade
att lägga till målet ”UNF har förbättrat kvalité, arbete och uppföljning kring
föreningar, distrikt och förbundets arbetsplaner”
Malin Thorson yrkade
att stryka ”och entreprenörer” i Organisations fjärde mål
Andreas Jansson yrkade
att Lucas Nilssons yrkande läggs till som en egen punkt med tillägget ”samt
uppmuntrar en aktiv diskussion om verksamhetens syfte”
Styrelsen beslutade
att

i Drogpolitiks fjärde mål lägga till ”och europeisk” efter ”nationell”

att

i Globalas fjärde mål stryka värvningsfokus och lägga till ”värvningeller attitydpåverkansfokus”

att

stryka Förebyggs fjärde mål

att

ändra Socialas fjärde mål till ”UNF minskar antalet medlemmar
som lämnar organisationen”

att

stryka ordet ”entreprenörskap” på alla ställen i Organisations text

att

stryka Organisations första mål

att

i Organisations fjärde mål ändra ”UNF utvecklar” till ”UNF har”

att

anta förslaget på arbetsplan med gjorda ändringar

Andreas Jansson reserverade sig mot beslutet om ny arbetsplan med följande
motivering:
”Jag anser att framtagandet av denna arbetsplan har varit en undermålig process.
I början av arbetet gavs aldrig utrymme, trots att detta efterfrågades, att
ifrågasätta den nuvarande strukturen och undersöka andra möjligheter till hur
en arbetsplan skulle kunna utformas. Den nuvarande utformningen gör, enligt
mig, att medlemmar, föreningar och distrikt åter inte kommer att känna
ägandeskap över arbetsplanen. Min önskan är att den skall utformas på ett
sådant sätt att varje enskild medlem, förening och distrikt själva skall kunna
bestämma hur de vill arbeta för att uppnå de olika målen. Vi bör alltså skapa en
arbetsplan som inte säger vad vi skall göra eller ens hur mycket vi skall göra det.
Istället bör vi inrikta oss på att ta fram en arbetsplan som möjliggör för alla att
själva finna vad de vill göra, men som går i linje med gemensamma riktlinjer. Jag
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har till förbundsstyrelsen lagt fram förslag på exempel på arbetsplaner som
inriktar sig mer på önskade utfall (effektmål) eller problemformuleringar som vi
önskar lösas. Jag anser att det i detta arbete borde ha getts utrymme för
förbundsstyrelsen att problematisera kring vem det är som skall uppfylla
arbetsplanen och hur detta skall gå det. Det är inte hållbart att det enbart är
förbundsstyrelsen och dess utskott som aktivt jobbar med de enskilda målen i
arbetsplanen. Dessutom anser jag att vi bör se över de olika
verksamhetsområdena, då jag inte tror att detta är det bästa möjliga sättet att
beskriva och styra vårt arbete. Jag saknar en koppling mellan hur de olika
definitionerna, uppdragen och målen som antagits och de övergripande
prioriteringarna som inleder dokumentet.”
§ 14:8g

Arbetsordning för kongressen (bilaga 14:21)
Malin Thorson föredrog bilagan.
Lucas Nilsson yrkade
att under ”Plena”, tredje punkten, lägga till ”och förbundsstyrelse” efter
”ombud”
Lina Boberg yrkade
att stryka första meningen under ”Gruppdiskussioner”
Malin Thorson jämkade sig med Lucas Nilsson och Lina Bobergs förslag.
Lucas Nilsson yrkade
att under ”Ordningsfrågor” stryka ”begäran av streck i debatten” och ersätta
med ”streck i debatten tas endast upp när tiden överskrids”
Lina Boberg yrkade
att under ”Gruppdiskussion” lägga till punkten ”Från gruppdiskussionerna
nedtecknas yrkanden och beslut och tas med till plenabehandlingen.
Malin Thorson jämkade sig med Lina Bobergs förslag.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8h

anta förslaget till arbetsordning för kongressen 2015

Stadgetolkning av medlemslöfte (bilaga 14:22)
Malin Thorson föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att

ställa sig bakom underlagets förslag på tolkning
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att

§ 14:8i

anse denna tolkning utgöra svar på UNF Oppositions begäran om
stadgetolkning

UNF:s principer (bilaga 14:23)
Malin Thorson föredrog bilagan.
Eric Tegnander lyfte att han principiellt är emot principer, men tycker ändå att
gallringen av principer såg bra ut. Däremot var han emot principen om KRAVmärkt och yrkade
att stryka princip Piteå 2005 § 88
Nicole Steegmans yrkade
att stryka princip Örnsköldsvik 1995 § 82
Malin Thorson yrkade
att i princip Örnsköldsvik 1995 § 82 ta bort ”(d.v.s. inte förbundsstyrelsen)”
Nicole Steegmans jämkade sig med Malin Thorsons förslag
Linda Tjälldén yrkade
att stryka princip Uppsala 2007 § 198
Andreas Jansson yrkade
att lyfta upp princip Gävle 1999 § 247
Lina Boberg yrkade
att stryka princip Göteborg 1999 § 182
Styrelsen beslutade

§ 14:8j-k

att

i princip Örnsköldsvik 1995 § 82 ta bort ”(d.v.s. inte
förbundsstyrelsen)”

att

stryka princip Piteå 2005 § 88

att

stryka princip Göteborg 2009 § 182

att

anta det bifogade förslaget till reviderade principer för UNF med
gjorda ändringar

Verksamhetsutvecklarsystem och Distriktsbeställt personalsystem (bilaga
14:24-25)
Malin Thorson föredrog bilagan om verksamhetsutvecklarsystem, och öppnade
upp för diskussion om den.
Lucas Nilsson yrkade
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att under ”Fördelningsprinciper” - Verksamhetsomfattning stryka ”bland annat”
att under ”Upplägg” av tjänsterna ändra ”10 dagar” till ”5 dagar”
att under ”Upplägg” av tjänsterna stryka ”cirka”
att under ”Upplägg” av tjänsterna stryka andra stycket
Flera i styrelsen var positiva till Lucas Nilssons första yrkande, men Malin
Thorson yrkade avslag på allt som Lucas Nilsson sagt.
Lina Boberg lyfte frågan om vilka som är verksamhetsutvecklarnas närmsta
kollegor. Hon menade att många verksamhetsutvecklare nog tycker att de andra
UNF-verksamhetsutvecklarna är närmre kollegor än till exempel Juniskonsulenten i samma distrikt, något hon ansåg som problematiskt
Styrelsen röstade om de ville gå vidare på förslaget om
verksamhetsutvecklarsystem eller Distriktbeställt personalsystem. Styrelsen
röstade för det förstnämnda.
Styrelsen beslutade
att

under ”Fördelningsprinciper” - Verksamhetsomfattning stryka
”bland annat”

att

under ”Upplägg” av tjänsterna stryka ”cirka”

att

under ”Upplägg” av tjänsterna ändra ”10 dagar” till ”5 dagar”

att

under ”Upplägg” av tjänsterna stryka andra stycket

att

anta förslaget till nytt Verksamhetsutvecklarsystem med gjorda
ändringar

Lucas Nilsson reserverade sig mot beslutet om nytt
verksamhetsutvecklarsystem med följande motivering:
”Förslaget innebär att den utveckling som skett de senaste åren av att förbundet
utökat sin makt över landets personal fortsätter. En bättre inriktning hade varit
att utforma ett system som tar sin utgångspunkt i att möta de personalbehov
som distrikten själva formulerar och på så vis underifrån stärka ägandeskapet för
de personella resurserna, i stark kontrast till dagens utveckling där
personalresurser ses som en rättighet som fördelas ovanifrån på förbundets
nåder.”
§ 14:8l

Förslag på medlemsavgift för kommande mandatperiod (bilaga 14:26)
Eric Tegnander föredrog bilagan. Andreas Jansson undrade varför vi har en
medlemsavgift på 50 kronor och inte 0 kronor.
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Malin Thorson menade att det ska vara en bekräftelse på att de verkligen är med,
eftersom det är en stor skillnad i antal mellan betalande och icke-betalande
medlemmar.
Styrelsen beslutade
att
§ 14:8m

anta förslaget som förslag till kongressen

Fastställande av medlemsantal (bilaga 14:27)
Eric Tegnander föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade

§ 14:8n

att

fastställa antalet medlemmar vid årsskiftet 2014/2015 till 6301

att

fastställa antalet betalande medlemmar vid årsskiftet 2014/2015 till
3717

Gemensamma stadgeändringar (bilaga 14:28)
Lina Boberg föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8o

skicka förslaget rörande gemensamma stadgeändringar till
kongressen

Utkast budget 2016-2017 (bilaga 14:29)
Lina Boberg föredrog bilagan. Styrelsen gick en runda där de fick komma med
konkreta ändringsförslag.
Andreas Jansson yrkade
att höja Kamratstödskurs för 2016 och 2017 till 250 000 kronor
Malin Thorson yrkade
att minska Kongress för 2017 till 1,1 miljoner
att minska Medlemstidning för 2016 och 2017 till 530 000 kronor
att minska Brysselassistenterna för 2016 och 2017 till 100 000
att höja Verksamhetsstöd Active för 2016 och 2017 till 150 000
Lina Boberg yrkade
att minska Folkhögskoleutbildning för 2016 till 100 000 och ta bort den för 2017
att minska antalet tjänster på kansliet till sju stycken för 2016 och 2017
att minska Kamratstödskurs för 2016 och 2017 till 175 000
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Lucas Nilsson yrkade
att minska Vit Jul för 2016 och 2017 till 0
att höja Attitydpåverkansatsning för 2017 till 500 000
att lägga till Attitydpåverkansintäkter som en intäktpost 2017 på 200 000
att minska antalet tjänster på kansliet till 6,5 stycken för 2016 och 2017
Linda Tjälldén yrkade
att minska Kamratstödskurs för 2016 och 2017 till 100 000
att minska DO-nätverk för 2016 och 2017 till 100 000
Andreas Jansson yrkade
att minska Vit Jul för 2016 och 2017 till 500 000
att höja Attitydpåverkan för 2016 till 750 000
att minska antalet tjänster på kansliet till sju tjänster för 2017
att minska intäktposten Medlemsavgifter för 2017 till 230 000
att minska Föreningsstöd för 2017 till 990 000
Lina Boberg yrkade
att minska Webbplats för 2016 och 2017 till 50 000
att minska Kongress för 2017 till 1 miljon
Malin Thorson yrkade
att lägga till Attitydpåverkansintäkter som en intäktpost 2017 på 250 000
Lucas Nilsson jämkade sig med Malin Thorsons förslag
Vissa i styrelsen tyckte att det var radikalt att minska antalet tjänster i Stöd till
landet till 15 stycken när styrelsen tidigare under mandatperioden beslutat om 18
stycken.
Nicole Steegmans yrkade
att höja antalet tjänster för Stöd till landet – personal för 2016 och 2017 till 16
tjänster
Styrelsen beslutade
att

minska intäktposten Medlemsavgifter för 2017 till 230 000

att

minska Föreningsstöd för 2017 till 990 000

att

minska Medlemstidning för 2016 och 2017 till 530 000 kronor
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att

minska Brysselassistenterna för 2016 och 2017till 100 000

att

höja Verksamhetsstöd Active för 2016 och 2017 till 150 000

att

minska Kongress för 2017 till 1 miljon

att

minska Kamratstödskurs för 2016 och 2017 till 175 000

att

minska Folkhögskoleutbildning för 2016 till 100 000 o

att

ta bort Folkhögskoleutbildning som budgetpost för 2017

att

höja Attitydpåverkansatsning för 2017 till 500 000

att

lägga till Attitydpåverkansintäkter som en intäktpost 2017 på
250 000

att

minska antalet tjänster på kansliet till sju stycken för 2016 och 2017

att

skicka utkast på budget 2016-2017 till kongressen med gjorda
ändringar

Lucas Nilsson reserverade sig mot besluten om Vit Jul och antal tjänster på
kansliet med följande motiveringar:
Vit Jul: Vit Jul kommer att under nästkommande år följa en ny, väl underbyggd
inriktning som är tydligt riktad mot föräldrar och barn, där UNF saknar en
naturlig roll. UNF bör dra sig ur då vår vilja att fokusera på ungdomar kan komma
att skada denna inriktning och verka för att kampanjen som sådan urvattnas.
Kanslipersonal: Vid en tydligare prioritering av förbundskansliets uppdrag
finns ett utrymme för att motivera en större nedskärning av antalet tjänster.
Detta hade varit önskvärt, dels för att tydligare fokusera och effektivisera
förbundskansliets i dess kärnuppdrag men också för att frigöra resurser för
annan verksamhet.
§ 14:8p

Förslag på jämlikhetsbokslut 2013-2015 (bilaga 14:30)
Anneli Bylund föredrog bilagan.
Malin Thorson yrkade
att i andra attsatsen stryka ”deltagande i förbundsarrangemang där deltagarna
väljs ut samt andra uppdrag som tilldelas individer av förbundsstyrelsen” och
ersätta med ”deltagande i höjdarna”
Anneli Bylund tyckte att det var viktigt att ha med alla förbundsutbildningar där
deltagare väljs ut eftersom man då kan kolla på strukturer och mönster.
Styrelsen beslutade
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att

i andra attsatsen stryka ”deltagande i förbundsarrangemang där
deltagarna väljs ut samt andra uppdrag som tilldelas individer av
förbundsstyrelsen” och ersätta med ”deltagande i höjdarna”

att

skicka förslag på jämlikhetsbokslut 2013-2015 till kongressen med
gjorda ändringar

Anneli Bylund reserverade sig mot den ändrade attsatsen i jämlikhetsbokslutet
med följande motivering:
”Jag tycker det är viktigt att vi se mäter fler utbildningar än endast höjdarenutbildningarna. Vilka personer som väljs ut till att åka på förbundsarrangemang,
tycker jag är en tydlig indikator för att se vilka strukturer vi har inom UNF. Detta
tycker jag är viktigt att se till när vi vill kolla på normer som är exkluderande.”
§ 14:8q

Förslag på nytt drogpolitiskt program (bilaga 14:31)
Nicole Steegmans föredrog bilagan.
Malin Thorson yrkade
att ha kvar den ursprungliga texten under ”Medel”
Eric Tegnander yrkade
att under ”Nyktra mötesplatser” stryka punkten ”att samhället ska arbeta för att
inga unga ska konsumera alkohol eller andra droger”
Andreas Jansson ansåg att vi ska kunna marknadsföra alkoholfria drycker från
alkoholindustrin och yrkade
att under ”Marknadsföring” ha kvar den ursprungliga texten i första stycket
Malin Thorson yrkade
att under ”Marknadsföring” ändra meningarna ”varumärken kopplade till
alkoholindustrin” till ”varumärken kopplat till alkoholprodukter”
Andreas Jansson jämkade sig med Malin Thorsons förslag.
Malin Thorson yrkade
att under ”Andra droger” ändra ”minska konsumtionen” till ”stoppa
konsumtionen”
Malin Thorson yrkade
att under ”Cannabis” stryka första punkten i kravlistan
att under ”Cannabis” stryka sjätte punkten i kravlistan
Lucas Nilsson yrkade
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att under ”Cannabis”, sjätte punkten stryka ”att svenska politiker avfärdar
konceptet om medicinsk marijuana utan kräver”
Lucas Nilsson yrkade
att under ”Cannabis” stryka sjunde punkten
Styrelsen beslutade

§ 14:8r

att

ha kvar den ursprungliga texten under ”Medel”

att

under ”Marknadsföring” ändra meningarna ”varumärken kopplade
till alkoholindustrin” till ”varumärken kopplat till
alkoholprodukter”

att

under ”Andra droger” ändra ”minska konsumtionen” till ”stoppa
konsumtionen”

att

under ”Cannabis”, sjätte punkten stryka ”att svenska politiker
avfärdar konceptet om medicinsk marijuana utan kräver”

att

under ”Cannabis” stryka sjunde punkten

att

anta förslaget på drogpolitiskt program med gjorda ändringar

Föreslagna stadgeändringar till kongressen (bilaga 14:32)
Andreas Jansson föredrog bilagan.
Styrelsen vad delad gällande att ha ett engelsk namn och Eric Tegnander yrkade
att under ”Organisation” avslå attsatsen om engelskt namn
Thomas Ahlström yrkade
att under ”Organisation” byta ut ”temperance” mot ”sobriety”
Malin Thorson yrkade
att under ”Medlemskapets upphörande”, stryka sista meningen i andra stycket
och ändra sista meningen i tredje stycket till ”om beslutet fattats av föreningoch distriktsstyrelser kan det överklagas till förbundsstyrelsen”
Lina Boberg yrkade avslag på första attsatsen under ”Förbundsstyrelse”
Thomas Ahlström yrkade
att under ”Förbundsstyrelse” stryka ”senast en vecka” i första attsatsen
Lucas Nilsson tyckte att det var märkligt att ställa dessa handlingskrav på
förbundsstyrelsen när man inte gör det på distrikts- och föreningsnivå.
Han yrkade avslag på andra attsatsen under ”Förbundsstyrelse”
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Lina Boberg yrkade avslag på den föreslagna attsatsen under
”Förbundsstyrelsens uppgifter”
Styrelsen diskuterade huruvida Riksstyrelsens ledamöter ska väljas av
kongressen på personliga mandat eller av förbundsstyrelsen. En majoritet var för
att de skulle väljas på kongressen.
Lina Boberg yrkade avslag på den föreslagna attsatsen under ”Riksstyrelsen”
med motivering att UNF inte jobbar på det sättet i andra sammanhang, till
exempel i Arbetsutskottet.
Eric Tegnander yrkade avslag på attsatsen under ”Firmatecknare”.
Styrelsen diskuterade frågan om revisorer och granskningsutskott. I nuläget har vi
två revisorer, två revisorsersättare plus ett granskningsutskott. Förslaget i
handlingarna är fyra revisorer, två revisorsersättare och inget granskningsutskott.
Ett nytt förslag lades fram av Andreas Jansson och Malin Thorson på två
förvaltningsrevisorer med två ersättare samt två verksamhetsrevisorer med två
ersättare.
Linda Tjälldén ville lyfta förslaget om att ha det som UNF hade det innan
Granskningsutskottet bildades och yrkade
att ha två revisorer och två revisorsersättare
Lina Boberg la ett förslag om att ha färre ersättare oavsett vilket förslag som vinner.

Andreas Jansson lyfte ett förslag om att verksamhetsrevisorerna ska lämna en
halvtidsrapport och yrkade
att verksamhetsrevisorerna ska lämna en halvtidsrapport
Lucas yrkade avslag på halvtidsrapporten
Styrelsen beslutade
att

under ”Organisation avslå attsatsen om engelskt namn

att

under ”Förbundsstyrelse” avslå första attsatsen

att

under ”Förbundsstyrelse” avslå andra attsatsen

att

under ”Förbundsstyrelsens uppgifter” avslå attsatsen

att

under ”Riksstyrelsen” avslå attsatsen

att

ersätta hela §2:15 med: ”Kongressen väljer två förvaltningsrevisorer

och en ersättare.

Förvaltningsrevisorerna utser en föredragande revisor bland sig
själva. De utser efter samråd med de övriga förbundens revisorer en
auktoriserad revisor som bör vara gemensam för IOGT-NTOrörelsens fyra förbund.
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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
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Kongressen väljer dessutom två verksamhetsrevisorer och
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.”

§ 14:8s

att

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

att

därmed stryka princip Åre 2011 § 75 om granskningsutskottet

att

verksamhetsrevisorerna inte ska lämna en halvtidsrapport

att

till UNF:s kongress i Lund 2015 föreslå ovanstående förändringar i
stadgarna med gjorda ändringar

att

ge UNF:s representanter i Riksstyrelsen i uppdrag att föreslå de
förändringar som kräver gemensamma beslut av samtliga förbund
inom IOGT-NTO-rörelsen

Utredning om hållbar medlemsökning (bilaga 14:33)
Malin Thorson föredrog bilagan.
Lina Boberg yrkade
att byta ut ”betalningsfrekvens” mot ”betalande av medlemsavgift”
Eric Tegnander yrkade
att lägga till ”bekräftelse av medlemskap”
Malin Thorson jämkade sig med Eric Tegnanders förslag.
Styrelsen beslutade
att

under mandatperioden 2016-2017 genomföra en
medlemsökningsutredning som ska se över hur UNF arbetar för att
öka i medlemsantal
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§ 14:8t

att

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

att

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

att

förbundsstyrelsen ansvarar för utredningen som ska genomföras
brett tillsammans med medlemmar, förningar och distrikt inom
UNF

Global folkhögskoleutredning (bilaga 14:34)
Lucas Nilsson föredrog bilagan.
Flera i styrelsen tyckte att idén med en global folkhögskoleutbildning var
intressant, men kände ändå att det kräver mer tid, energi och pengar än vad UNF
borde lägga just nu.
Malin Thorson yrkade
att notera utredningen, men att UNF i nuläget inte går vidare med satsning på en
global folkhögskoleutbildning
Styrelsen beslutade

§ 14:8u

att

notera utredningen, men att UNF i nuläget inte går vidare med
satsning på en global folkhögskoleutbildning

att

anta bilaga 3 som bilaga till ovanstående antaget förslag

Avskaffande av Riktlinjer för Motdrag (bilaga 14:35)
Lina Boberg föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8v

avskaffa Riktlinjer för Motdrag och uppdatera Motdragspolicyn i
enlighet med avskaffandet

Bordlagd fråga: Projektbildaren (bilaga 14:36)
Malin Thorson och Linda Tjälldén föredrog bilagan.
Lucas Nilsson ansåg att UNF ska dra sig ur Projektbildaren. Han yrkade bifall på
första attsatsen och avslag på andra.
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Styrelsen diskuterade huruvida UNF ska påbörja ett behovsanalysarbete eller
inte och även om UNF ska lämna Projektbildaren 2015 eller 2016.
Någon yrkade
att från och med höstterminen 2016 lämna samarbetet med Wendelsbergs
folkhögskola och Projektbildaren
Lina Boberg yrkade
att under hösten 2015 påbörja ett behovsanalysarbete där vi ska utreda vilka
behov UNF i fråga om folkhögskoleutbildningar och samarbeten med IOGTNTO:s folkhögskolor
Lina Tjälldén yrkade bifall på Lina Boberg förslag.
Styrelsen beslutade

§ 14:8w

att

från och med höstterminen 2016 lämna samarbetet med
Wendelsbergs folkhögskola och Projektbildaren

att

under hösten 2015 påbörja ett behovsanalysarbete där vi ska utreda
vilka behov UNF i fråga om folkhögskoleutbildningar och
samarbeten med IOGT-NTO:s folkhögskolor

Bordlagd fråga: Dubbla medlemskap (bilaga 14:37)
Malin Thorson föredrog bilagan.
Hon yrkade att byta ut principen i bilagan till följande:
att medlem i IOGT-NTO-rörelsens Juniorförbund som avlagt nykterhetslöfte
och är 13–15 år inte behöver betala medlemsavgift till UNF under sitt
medlemskap om personen årligen betalar medlemsavgift till IOGT-NTOrörelsens Juniorförbund.
att medlem i NSF i åldern 13-25 år inte behöver betala medlemsavgift till UNF
under hela medlemsperioden om personen årligen betalar medlemsavgift till
NSF.
Detta ersätter då den tidigare förbundsstyrelseprincipen från 2000 om dubbelt
medlemskap.
Lina Boberg yrkade
att UNF rekommenderar Junis att anta samma att-sats fast motsvarande
Styrelsen beslutade
att

att medlem i IOGT-NTO-rörelsens Juniorförbund som avlagt
nykterhetslöfte och är 13–15 år inte behöver betala medlemsavgift
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till UNF under sitt medlemskap om personen årligen betalar
medlemsavgift till IOGT-NTO-rörelsens Juniorförbund.

§ 14:8x

att

medlem i NSF i åldern 13-25 år inte behöver betala medlemsavgift
till UNF under hela medlemsperioden om personen årligen betalar
medlemsavgift till NSF.

att

arbetet kring att skicka information till äldre Junis-medlemmar ska
gälla från hösten 2015

att

UNF rekommenderar Junis att anta samma att-sats fast
motsvarande

Egna stadgar för 01D6441 Stockholm Straight Edge (bilaga 14:38)
Malin Thorson föredrog bilagan. Andreas Jansson var skeptisk till § 4 i förslaget
som handlade om att föreningen bara ska servera vegansk mat i verksamheten.
Malin Thorson menade att det var rimligt att man inte kan välja mat på ett UNFarrangemang
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8y

godkänna 01D6441 Stockholm Straight Edges särskilda stadgar

Statuter
Malin Thorson föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att

§ 14:8z

§ 14:8å

ge Hedersknyffeln till en person som presenteras på kongressen

Motion om jämställdhetsansvariga inom UNF:s styrelser (bilaga 14:39)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

avslå första, andra och tredje attsatsen

att

bifalla fjärde attsatsen

Motion om utbildning i jämställdhetsfrågor (bilaga 14:40)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

avslå första attsatsen

att

bifalla andra attsatsen
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§ 14:8ä

Motion om Active (bilaga 14:41)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ö

Motion om nyktra nattklubbar (bilaga 14:42)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8aa

avslå motionen

Motion om Snacka fest (bilaga 14:43)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8bb

avslå motionen

avslå motionen

Motion om strategi (bilaga 14:44)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

verka för att kopplingen mellan distriktets och förbundets
arbetsplaner stärks

Andreas Jansson, Anneli Bylund och Thomas Ahlström reserverade sig mot
beslutet med följande motiveringar:
Andreas: ”Förbundsstyrelsens förslag på ersättning till denna motion är inte i
närheten av tillräcklig för vad organisationen behöver. Det organisationen
behöver är en klar förståelse för varför vi finns, vad vi önskar att uppnå samt vad
vi tillför för något unikt i samhället. Även om jag anser att motionärerna lyfter en
väldigt förenklad bild av ett enormt arbete tycker jag fortfarande att den pekar åt
rätt håll. Jag tror att det organisationen behöver är att tillsammans genomföra
ett ordentligt strategiarbete. Detta arbete skulle innehålla 3 steg. (1) Att
genomföra en nulägesanalys där vi internt och extern besvarar frågan om vad vi
är och vad vi gör bra eller mindre bra idag. Vilken roll fyller vi i samhället och
vilken roll anser andra att vi fyller? Genom att göra en omfattande undersökning
kring detta skapar vi möjligheter att hitta vilka luckor det finns i vår organisering
och verksamhet samt vilka syften vi skulle kunna uppfylla. (2) Utifrån en
fastlagen analys, där i stort sett hela organisationen fått tycka till tillsammans
med samhället i stort, kan vi finna vårt önskade läge. Vad är det vi vill fylla för
syfte, hur vill vi organisera oss för att nå detta syfte och vem är det som skall göra
vad. Idag finns ingen klar bild om hur förbundet, distrikten och föreningarna
tillsammans skall jobba mot en gemensam målbild. Framtagandet av detta
önskade läge skulle skapa en gemensam riktning för oss att sikta mot. (3) Utifrån
vår nulägesanalys och vårt önskade läge beslutar vi kring vägen dit. Vilka beslut
måste vi ta längs vägen för att fylla detta syfte och vem skall göra vad. Detta anser
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jag är vad kongressen 2017 bör besluta kring i form av en strategi för kommande
år.”
Anneli och Thomas: ”Jag reserverar mig mot förbundsstyrelsen förslag då jag
tycker att det är på tiden att UNF som organisation vågar blicka längre än sin
egen kongressperiod. I dagsläget ser jag en organisation som är splittrad och
spretig. Enligt mig gäller detta delvis relationerna mellan kongress, förbund,
distrikt, föreningar, men även mellan också olika styrelsers överlämnande till
varandra. Jag vill se en organisation som har en strävan mot framtiden och inte är
fast i sitt eget nu. Jag tror att en strategi på minst 4 år skulle kunna göra skillnad
för sammanhållningen i UNF, samt att vi kommer få bättre arbetsplaner och
kunna göra mer långsiktiga prioriteringar som kommer gynna organisationen
idag och i framtiden.”
§ 14:8cc

Motion om tidsreglerad fortbildning för verksamhetsutvecklare (bilaga
14:45)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8dd

Motion om behörighet i medlemsregistret (bilaga 14:46)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ee

§ 14:8ff

avslå motionen

Motion om personliga värvarpremier (bilaga 14:47)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

avslå första attsatsen

att

andra attsatsen anses besvarad

Motion om minderårigas rättigheter i föreningslivet (bilaga 14:48)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8gg

avslå motionen

anse motionen besvarad

Motion om justering av bidragsregler (bilaga 14:49)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

avslå motionen
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§ 14:8hh

Motion om kapitalförvaltning (bilaga 14:50)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ii

Motion om tobak (bilaga 14:51)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8jj

avslå motionen

Motion om uteslutning på grund av politisk aktivitet (bilaga 14:53)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ll

avslå motionen

Motion om sänkt rösträttsålder (bilaga 14:52)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8kk

avslå motionen

avslå motionen

Motion om Sverigedemokraterna (bilaga 14:54)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

avslå första attsatsen

att

föreslå kongressen besluta att UNF vid behov bemöter men inte
samarbetar med eller ger Sverigedemokraterna eller SDU tilfällen att
torgföra sina åsikter

att

därmed anse andra attsatsen besvarad

att

avslå tredje attsatsen

att

fjärde attsatsen anses besvarad

att

tilläggsförslaget från UNF Uppsala om att ta avstånd från
Sverigedemokraternas ideologi anses besvarat i och med våra
ideologiska plattformar och grundsatserna

att

avslå övriga tilläggsförslag

Lucas Nilsson, Eric Tegnander och Nicole Steegmans reserverade sig mot
beslutet med följande motivering:
”Sverigedemokraterna som organisation utgör ett reellt hot mot vårt samhälles
demokratiska fundament. Som demokrativärnande folkrörelse är det självklart
att ett förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna inte är förenligt med ett
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medlemskap i UNF. UNF bör och ska ta kraftigt avstånd från den nyfascistiska
antipluralism som Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund utgör och
står för.”
§ 14:8mm

Motion om vänsterextrema organisationer (bilaga 14:55)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8nn

Motion om beslut vid lika röstetal (bilaga 14:56)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8oo

avslå motionen

Motion om åsidosättande av stadgar (bilaga 14:61)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8tt

avslå motionen

Motion om avhoppande styrelsemedlemmar (bilaga 14:60)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ss

avslå motionen

Motion om att låta föreningar välja kongressombud (bilaga 14:59)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8rr

avslå motionen

Motion om föreningsårsmötens beslutsmässighet (bilaga 14:58)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8qq

avslå motionen

Motion om ordförandes utslagsröst (bilaga 14:57)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8pp

avslå motionen

avslå motionen

Motion om att flytta årsmöten till hösten (bilaga 14:62)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
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§ 14:8uu

att

avslå första och andra attsatsen

att

tredje attsatsen anses besvarad

Motion om suppleantval (bilaga 14:63)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8vv

Motion om firmatecknare (bilaga 14:64)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ww

avslå motionen

Motion om möjlighet att tillsätta två ordförande (bilaga 14:68)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8åå

anse motionen besvarad

Motion om valberedningars samråd med IOGT-NTO-rörelsens övriga
förbund (bilaga 14:67)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8zz

anse motionen besvarad

Motion om valberedningar (bilaga 14:66)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8yy

avslå motionen

Motion om revisorer (bilaga 14:65)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8xx

avslå motionen

anse motionen besvarad med hänvisning till valberedningens
utredning

Motion om avskaffande av lokalt medlemskap (bilaga 14:69)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

ta bort lokalt medlemskap och därmed anse motionen besvarad
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§ 14:8ää

Motion om lokalt medlemskap (bilaga 14:70)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8öö

ta bort lokalt medlemskap och därmed anse motionen besvarad

Motion om återinförande av ritualarbete (bilaga 14:71)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

under kongressen genomföra ett komplett ritualmöte och därefter
avslå motionen

Andreas Jansson reserverade sig mot beslutet om att genomföra ett komplett
ritualmöte med följande motivering:
”Jag anser att detta inte är något som hör hemma i en modern organisation. Även
om förbundsstyrelsen anser att detta kommer att vara ett roligt inslag på
kongressen tror jag att det finns medlemmar som inte kommer att uppskatta
detta och istället känna sig obekväma och tvingade att delta.”
§ 14:8aaa

Motion om glass till ombud (bilaga 14:72)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8bbb

Motion om glass till ombud och ersättare (bilaga 14:73)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ccc

avslå motionen

Motion om namnbyte till Ung Nykter Front (bilaga 14:75)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8eee

avslå motionen

Motion om att bifalla motioner till kongresser som redan varit (bilaga
14:74)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ddd

bifalla motionen

avslå motionen

Motion om kallelser på rövarspråket (bilaga 14:76)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

avslå motionen
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§ 14:8fff

Motion om klätterväggen (bilaga 14:77)
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen
att

§ 14:8ggg

avslå motionen

Rekrytering av vikarierande generalsekreterare
Imse Nilsson har ansökt om studieledighet för att läsa klart sin utbildning. Hon
har för avsikt att påbörja sin ledighet till hösten. En rekryteringsgrupp ska
tillsättas och målet är att ha en vikarierande generalsekreterare på plats senast i
augusti.
Styrelsen beslutade

§ 14:8hhh

att

tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av Malin Thorson
(sammankallande), Eric Tegnander och Anneli Bylund

att

ge gruppen i uppdrag att bereda ett förslag på vikarierande
generalsekreterare till förbundsstyrelsen 2013-2015

Årsredovisning
Imse Nilsson föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att

notera årsredovisningen i enlighet med förslaget

§ 14:9

Nästa möte
Nästa möte äger rum på kongressen i Lund 23-28 juni.

§ 14:10

Avslutning
Eric Tegnander avslutade mötet.

_______________________________________
Eric Tegnander, mötesordförande

________________
Ort och datum

_______________________________________
Linn Heiel Ekeborg, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
________________
Malin Thorson, justerare
Ort och datum
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 14:1)
Ärende
1. Öppnande
2. Fastställande av
föredragningslistan
3. Val av justerare
4. Föregående protokoll
5. Lägesrunda
6. Rapporter
- Anmälningsärenden
a) Föreningsförändringar
b) Representation
- Utskott
c) Sociala
d) Drogpolitiska
e) Förebygg
f) Organisation
g) Globala
h) Arbetsutskottet
- Styrelse
i) Ordföranderapport Malin
j) Ordföranderapport Eric
- Kansli
k) Generalsekreterare
- RS och IIA
l) Strategidiskussion om
jävsfrågor
m) Förening IOGT-NTOrörelsen
n) Vit Jul-strategi
o) Kursgårs- och
samlingslokalfonden
p) Kongress 2019
q) Stadgar
r) IOGT-NTO
s) UNF
t) NSF
u) Junis
v) IIA
7. Diskussionsärenden
a) Utvärdering av styrelsens
arbetsformer
b) Att bli en strategisk styrelse
8. Beslutsärenden
a) Ny policy för ett hållbart
engagemang
b) Ideologiska plattformar

Vem

Tidsåtgång Förslag

MT

5 min

MT
LHE
alla

5 min
10 min
20 min

Beslut

Underlag

5 min
IN
ET

Underlag
Underlag
20 min

AB
MT
ET
LB
LHE
ET

Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
10 min

MT
ET
IN

Underlag
Underlag
5 min
45 min

Underlag

IN

Underlag (RS)

IN

Underlag (RS)

IN
IN

Underlag (RS)
Underlag (RS)

IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (IIA)

MT

40 min

Underlag

AJ

30 min

Underlag

AB

15 min

Underlag

LHE

30 min

Underlag
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Ärende
c) Verksamhetsberättelse 2014
d) Förslag till utkast på
Bildningssystemet
e) Övriga ersättningar
f) Arbetsplan
g) Arbetsordning för kongressen
2015
h) Stadgetolkning av
medlemslöfte
i) UNF:s Principer
j) Verksamhetsutvecklarsystem
k) Distriktsbeställt
personalsystem
l) Förslag på förslag på
medlemsavgift för kommande
mandatperiod
m) Fastställande av
medlemsantal
n) Gemensamma
stadgeändringar
o) Utkast budget 2016-2017
p) Förslag på jämlikhetsbokslut
2013-2015
q) Förslag på nytt drogpolitiskt
program
r) Föreslagna
stadgeförändringar till
Kongressen
s) Utredning om hållbar
medlemsökning
t) Global folkhögskoleutbildning
u) Avskaffande av Riktlinjer för
Motdrag
v) Bordlagd fråga:
Projektbildaren
w) Bordlagd fråga: Dubbla
medlemskap
x) Egna stadgar för 01D6441
Stockholm Straight Edge
y) Statuter
- Motioner
z) Motion om
jämställdhetsansvariga inom
UNF:s styrelser
å) Motion om utbildning i
jämställdhetsfrågor
ä) Motion om Active

Vem
LHE
LT

Tidsåtgång Förslag
15 min
Underlag
30 min
Underlag

LB
LT
MT

5 min
40 min
30 min

Underlag
Underlag
Underlag

MT

10 min

Underlag

MT
MT
LN

15 min
30 min

Underlag
Underlag
Underlag

ET

5 min

Underlag

IN

5 min

Underlag

LB

20 min

Underlag

LB
AB

40 min
15 min

Underlag
Underlag

NS

40 min

Underlag

AJ

30 min

Underlag

MT

10 min

Underlag

LN
LB

15 min
30 min

Underlag
Underlag

LT

30 min

Underlag

LJ

15 min

Underlag

MT

15 min

Underlag

MT

10 min
180 min

Underlag

AB

Beslut

Underlag

LT
Underlag
LHE

Underlag
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Ärende
ö) Motion om nyktra nattklubbar
aa) Motion om Snacka fest
bb) Motion om strategi
cc) Motion om tidsreglerad
fortbildning för
verksamhetsutvecklare
dd) Motion om behörighet i
medlemsregistret
ee) Motion om personliga
värvarpremier
ff) Motion om minderårigas
rättigheter i föreningslivet
gg) Motion om justering av
bidragsregler
hh) Motion om kapitalförvaltning
ii) Motion om tobak
jj) Motion om sänkt
rösträttsålder
kk) Motion om uteslutning på
grund av politisk aktivitet
ll) Motion om
Sverigedemokraterna
mm) Motion om vänsterextrema
organisationer
nn)Motion om beslut vid lika
röstetal
oo) Motion om ordförandes
utslagsröst
pp) Motion om föreningsmötens
beslutsmässighet
qq) Motion om att låta föreningar
välja kongressombud
rr) Motion om avhoppande
styrelsemedlemmar
ss) Motion om åsidosättande av
stadgar
tt) Motion om att flytta årsmöten
till hösten
uu) Motion om suppleantsval
vv) Motion om firmatecknare
ww) Motion om revisorer
xx) Motion om valberedningar
yy) Motion om valberedningars
samråd med IOGT-NTOrörelsens övriga förbund
zz) Motion om möjlighet att
tillsätta två ordförande

Vem
NS
ET
LN
MT

Tidsåtgång Förslag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag

MT

Underlag

ET

Underlag

MT

Underlag

LB

Underlag

MT
MT
MT

Underlag
Underlag
Underlag

ET

Underlag

ET

Underlag

ET

Underlag

LT

Underlag

MT

Underlag

ET

Underlag

LT

Underlag

ET

Underlag

MT

Underlag

LN

Underlag

ET
LB
LB
LT
LB

Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag

MT

Underlag

Beslut
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Ärende
åå) Motion om avskaffande av
lokalt medlemskap
ää) Motion om lokalt medlemskap
öö) Motion om återinförande av
ritualarbete
aaa) Motion om glass till ombud
bbb) Motion om glass till ombud
och ersättare
ccc) Motion om att bifalla
motioner till kongresser som
redan varit
ddd) Motion om namnbyte till
Ung Nykter Front
eee) Motion om kallelser på
rövarspråket
fff) Motion om klätterväggen
9. Nästa möte
10. Avslutning

Vem
LB

Tidsåtgång Förslag
Underlag

LB
LT

Underlag
Underlag

LT
LT

Underlag
Underlag

MT

Underlag

ET

Underlag

LT

Underlag

LT

Underlag

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2015-02-27
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Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga § 14:2)
Följande föreningsnybildningar har godkänts av förbundsstyrelsen genom
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Imse Nilsson:
2015-03-19

04D6661 UNF FUF, Fröslunda

2015-03-19

08D6683 UNF Västra, Kalmar

2015-03-19

25D6682 UNF Gaym3rs, Arvidsjaur

2015-03-19

17D0065 UNF Glava, Glava

2015-03-25

24D6685 UNF Purjolöken hoppar, Sävar

2015-04-09

20D6687 UNF Rättvik, Rättvik

2015-04-15

06D6688 UNF Dreamdancers, Aneby

Följande föreningsnamnbyten har fastställts av förbundsstyrelsen genom
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Imse Nilsson:
2015-03-28

03D4649 UNF Inget namn duger har bytt namn till
03D4649 UNF Gunsta

Följande föreningsnedläggningar har fastställts av förbundsstyrelsen genom
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Imse Nilsson:
2015-04-13

06D6617 UNF Kamikaze, Gnosjö

2015-04-13

06D6623 UNF Sullisutt, Jönköping

2015-04-13

06D6614 UNF Lallarna, Värnamo

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2015-04-28
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Representation (punkt 6 b, bilaga § 14:3)
2015-03-12/13

Eric Tegnander deltog i Ung med makt

2015-03-17

Malin Thorson, Eric Tegnander och Nathalie Carlryd tog emot en delegation
på besök från litauiska utbildningsdepartementet.

2015-03-19

Malin Thorson och Eric Tegnander hade ett möte med Grön Ungdoms
språkrör.

2015-03-25

Malin Thorson deltog på Alkoholpolitiskt forums årsmöte på riksdagen.

2015-04-13

Malin Thorson hade ett möte med Amir Adan (m) från socialutskottet.

2015-04-20

Malin Thorson hade ett lunchmöte med Juan-Pablo Roa, sakkunnig på
socialdepartementet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2015-04-29
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Rapport från Sociala utskottet (punkt 6 c, bilaga § 14:4)
Medlemmar i utskottet: Anneli Bylund, Andreas Jansson, Malin Andersson, samt
utskottshandläggare Nathalie Carlryd
Möten: 10:e mars via Skype, samt 21:a april i Stockholm
Nuläget
Utskottet har i skrivandet stund precis avslutat sitt förmodligen sista möte under denna
mandatperiod. Arbetsplansmålen har setts över, projektuppföljning är gjord och det har börjat
att filas på en överlämning. Utskottet känner en viss sorg, men ändå en glädje över att det
fanns utrymme i allas kalendrar att ha ett avslutningsfika tillsammans.
Måluppföljning
Finns i verksamhetsberättelsen 
Framtiden
Utskottet peppar för fler stödgruppssamarbeten och midsommarresan börjar närma sig med
stormsteg. Information kring julresan bör komma snart och utskottet värmer upp inför årets
högtider. Arbetsgruppen genom Akademien-projektet har börjat komma igång med sitt arbete
och kommer börja jobba med praktiskt snart. Distrikten kommer under våren få ett
premierings-kit och slutligen kommer verksamhetskampanjen köra igång på riktigt. Utskottet
har alltså mycket peppigt på sin agenda.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Tåget mellan Stockholm och Karlstad, 2015-04-21
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Projektuppföljning
#

Projekt

Status

Ansvarig

Avsatta Spenderade När ska det
pengar pengar
ske

Läge

15000

Nu finns det en powerpoint uppe på hemsidan och
info har gått ut i D-nytt. Deltagarna på DSS:en
kommer även få info om stödgruppssamarbete i
deras DSS-påse. Anneli och Nathalie har delat upp
distrikten mellan sig och ska inom kort börja
kontakta dem och kolla intresset.

Kamratstöd

1.1 Stödgrupper

Pågående Anneli

1.3 Midsommarresan

Andreas
Pågående och
Malin

1.4 Julresan

Andreas
Pågående och
Malin

1.5 Vit jul och högtider

Pågående Anneli

65000

175000

0

0

Hela året

0

Gruppledare är utsedda och en ledarsamling
2015-06-13 till kommer ske om två helger. Det var 42 sökande till
2015-06-21
resan och 25 har blivit valda att åka. Det kommer
bli liggbuss med SEXTIO platser. HELT CRAZY.

-5375

Just nu finns det en del oklarheter som behöver
2015-12-19 till lösas innan saker blir spikade. Det kommer strax
2015-12-27
information om huvudledare. Lite pepp kommer i
DSS-påsen också.

0

Hela året,
samt fokus i
december

Info och affisch om valborg har kommit ut i D-nytt
och finns på hemsidan. Teman för midsommar,
halloween och jul finns planerade och kommer
kommuniceras ut. Planen för Vit jul kommer
avaktas med ett par veckor till och beslut från
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#

Projekt

Status

Ansvarig

Avsatta Spenderade När ska det
pengar pengar
ske

Läge
riksstyrelsen inväntas.

Inkludering

2.1

Certifierad
Normbrytare

2.4 Jämlikhetsbokslutet

2.5 Akademien

2.6 Fastigheter

Pågående Andreas

75000

-647

Hösten

Svårt att använda gamla certifierade normbrytare
som resurser, men en del har kommit ut och
arbetat. Nu arbetas det fram en plan och en
riktning för framtiden.

Pågående Malin

0

0

2015-04-27

Bokslutet är snart klart och kommer presenteras
till förbundsstyrelsemötet i maj.

Hela året

Första träffen med Maktsalongen har varit och nu
har det spånats mycket idéer runt kongressen.
Maktsalongen kommer även vara på besök under
DSS:en och sociala utskottet ska ha en monter där
också. Nästa träff är i slutet av maj.

Hela året

En avstäming har gjorts med Våra Gårdar. En plan
och rutiner kring framtida fastighetsarbetet håller
på att arbetas fram. En pott för inventarier m.m.
har implementerats i PAS.

Pågående Anneli

Pågående Anneli

40000

0

0

0
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#

Projekt

Status

Ansvarig

Avsatta Spenderade När ska det
pengar pengar
ske

Läge

Hållbart
Engagemang
Uppgradera HE3.1
metoder

3.2

Anneli
Pågående och
Malin

Verksamhetskampanj
Pågående Malin
med Förebygg

3.3 Lokal Premiering

Pågående Andreas

0

30000

20000

0

-4591

Hela året

Policy om hållbart engagemang har reviderats och
kommer presenteras på förbundsstyrelsemötet i
maj.

Sen vår och
höst

Kommer ha ett eget rum under
verksamhetsmässan för att peppa kampanjen och
kommer göra ett flashigt spännande uppdrag till
distrikten. Sedan kommer workshops och dialoger
hållas i distriken.

Hela året

Det finns en plan om att skicka ut
premieringsvykort som ska layoutas och sen
skickas till tryck. Även biobiljetter kommer att
skickas ut. Detta ska rimligtvis ske under maj-juni.
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Rapport från Drogpolitiska utskottet (punkt 6 d, bilaga § 14:5)
Medlemmar i utskottet: Malin Thorson, Nicole Steegmans, Thomas Ahlström, Isabelle Benfalk,
Sara Hallman samt handläggare Sophie Brömster.
Möten: Utskottet har under perioden haft ett antal skypemöten. Ett fysiskt möte är planerat
till slutet på maj.
Nuläget
Den senaste perioden har för det drogpolitiska utskottet haft mycket fokus på den europeiska
kampanjen Zoom in Media och se till att unga rapporterar in alkoholreklam. Förberedelserna är i
full gång inför Almedalsveckan där vi kommer synas med seminarium, Almedalsdrinken och
politikermöten. Vi har fortsatt med politiska möten och med ett extra fokus på de partipolitiska
ungdomsförbunden där vi haft både möten och ett seminarium.

Måluppföljning
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
•

UNF har långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre riksdagspartier och tre
partipolitiska ungdomsförbund

Uppfyllt. UNF har långsiktiga relationer med majoriteten av partierna och aktiva kontakter
med fem partipolitiska ungdomsförbund. Det finns en struktur med prioriteringar och
långsiktiga ambitioner. Prognos 2015: Uppfyllt.
•

UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra svenska
EU-parlamentariker

I huvudsak uppfyllt. UNF har ett aktivt påverkansarbete i EU genom bland annat våra
assistenter i Bryssel och EU-gruppen och andra engagerade medlemmar. Samarbeten kan
struktureras upp ytterligare. Prognos 2015: Uppfyllt.
•

UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media

Uppfyllt. Under 2014 syntes UNF i minst 604 pressklipp. Främst syntes vi i lokal press och
kopplat till Kommunrankingen, Valborg samt Vit Jul. Siffrorna beräknas vara starka även
under 2015. Prognos 2015: Uppfyllt.
•

UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt för att påverkar
lokala beslutsfattare och allmänheten

Uppfyllt. Under perioden har medlemmar tillsammans arrangerat politikerträffar,
nattaffischerat inför riksdagsvalet, varit i Bryssel och träffat parlamentariker och mycket mer.
Prognos 2015: Uppfyllt
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I UNF bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i
verksamheten
•

UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper

Arbetet med de drogpolitiska har varit svårt att få igång på många ställen och det har varit svårt
för grupperna att få en tydlig struktur på arbetet. Det har under perioden funnits 4-6 grupper.
Prognos: 2015 delvis uppfyllt
•

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

Svårbedömt. Annordnande av debattle på förbundssamlingen och ett microbildningspass
framtaget kring interndebatt. Även högre grad av tillämpning av debatter på interna
utbildningar samt stimulering av aktivitet i interna debattforum på facebook. Prognos 2015: I
hög grad uppfyllt.
•

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

I huvudsak uppfyllt. UNF som organisation får brett erkännande av politiker som experter.
Specialister genomförs regelbundet och Höjdaren Drogpolitik VT2015. Utskottet har
spetsutbildats om cannabis och genomfört en Specialisten med tema cannabis. Prognos 2015: I
huvudsak uppfyllt.
Framtiden
Almedalsveckan är det största arrangemanget för utskottet den kommande tiden men vi
arbetar också på med lokal, nationell och europeisk politik på många andra olika sätt.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Malin Thorson
Tollare, 2015-04-24
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Bilaga: Projektuppföljning
Projekt

1.1 Politiska samarbeten

1.3 Nationell press

4.4 Höjdaren Drogpolitik

Status

Pågår

Pågår

Pågår

Ansvarig

Malin

Malin

Malin

Pengar
avsatta

kr30,000

kr50,000

kr150,000

Pengar
använda

kr0

kr0

kr86,511

Delprojekt Nationell påverkan, PUF-kontakt, PUF-utbildning

Bra Uteliv-siffror, Kommunranking,
Valborg, Drogfritt föreningsliv, Vit Jul Träff i februari, april (?), Almedalen

Läge

Program spikat och inbjudan ute för
cannabisseminarium i april, politiska kontakter kring
framförallt näthandel

Gjort

Program klart, inbjudan ute för cannabisseminarium i Fått BU-siffror, Skickat ut
april, träffat majoriteten av socialutskottet
kommunrankingsfrågor

Kursledning och deltagare klara,
första träff avklarad,

Kvar

Följa upp inbjudan till cannabissem. och PUFkontakter, träffa alla i socialutskottet, PUF-utbildning
i höst, ta fram lagförslag för kontrollköp
Alla släpp

Träff 2 och 3. Bestämma
deltagaruppgifter och ordna med
politikerträffar på Almedalen.

Arbete pågår med Bra Uteliv-siffror
samt Kommunranking
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2.1 Organiserat EU-arbete

2.2 Activesamarbete

2.2 Activesamarbete

Pågår

Pågår

Pågår

Thomas

Thomas

Sara

kr25,000

kr0

kr37,900

kr89

kr0

kr2,588

Tydligare struktur kring hur UNF agerar i EU

Actives projekt: Democracy is
Dialogue

Actives projekt: Youth Zoom

Första utkastet klart av dokument för EU-struktur skapat
av Brysselassistenterna och drogpolitiska sekreteraren

Planering av lokal träff ihop med Rekrytering av deltagare pågår som ska registrera
Jenny Lind och Active
alkoholreklam genom appen

Planerat ihop med drogpolitiska sekreteraren och
Brysselkontoret

Träff i Bryssel i november

Deltagit på seminarie, gått ut med info i UNFs
nyhetsbrev, info på unf.se, facebooksida skapad
mm

Göra klart hela dokumentet

Träff i Sverige, träff i Bryssel i
juni

Få fler registrerade användare, samla in statistik,
skriva en rapport mm.
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1.2 Almedalen

3.1 Bra
Uteliv

3.2 Drogpolitiska grupper

Pågår

Pågår

Pågår

Nicole

Nicole

Nicole

kr35,000

kr70,000

kr15,000

kr3,071

kr82,500

kr0

Drinkteam

Nya frågor

Info in Drinkteam har precis gått ut på
hemsidan och nyhetsbrev.

Information om vad de kan göra 2015 går ut inom kort, Västernorrland och
Västerbotten ska i feb få utbilning för sina grupper

Lokal är bokad
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4.2 Cannabis

4.3 Drogpolitisk bildning

Pågår

Ej påbörjat

Isabelle

Isabelle

kr0

kr0

kr0

kr0

Börjat skissa på hur podden ska ta sin form. Också börjat leta fram
kontaktuppgifter till cannabisgruppen.

Som det röda fältet där uppe avslöjar är projektet inte påbörjat
men i startgropen!
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Rapport från förebyggsutskottet (punkt 6 e, bilaga § 14:6)
Sammanträden under perioden
Utskottet har under perioden sammanträtt vid två tillfällen. Fysiskt den 15:e mars på
kulturhuset Pigalle i Nässjö och via Skype den 27:e april.
Nuläge och djupdykningar
Nedan finns en sammanställning av antalet betalande medlemmar fördelat per distrikt.
Statistiken är från den 15:e april.
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg och Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
SUMMA

169
65
31
36
111
93
110
22
24
72
38
90
74
84
39
59
39
110
198
150
50
66
52
1782

Från utskottets sida blir vi något oroade över siffrorna. Vi kommer nu ut ur en period med
mycket omväxling i distriktsstyrelserna och därför vill vi uppmana faddrar och övriga
intresserade att påminna om arbetet med att få in betalande medlemmar, bland annat genom
att ringa till restanterna och påminna.
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I övrigt ligger fokus just nu på att avsluta arbetet med vårt värvarkit, som vi räknar med att
släppa under juni. Responsen under DSS:en var positiv, men många vill helst ha det redan nu.
Det känns lovande.
Vi planerar också inför vår utmaning samt UNF till ALLA redan nu och är med andra ord ute i
betydligt bättre tid. Det bådar gott, framförallt eftersom vi den här gången har en tydligare
projektgrupp och redan nu involverat vår strategiska kommunikatör.
Projektuppföljning
Vår projektuppföljning är i skrivande stund inte uppdaterad. Vi ber att få återkomma med den
till styrelsemötet.

Eric Tegnander
Solna, 2015-04-27

21 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Rapport från organisationsutskottet (punkt 6 f, bilaga § 14:7)
Medlemmar i utskottet: Lina Boberg, Linda Tjälldén, Andreas Jansson, Linus Henriksson och
Jobjörn Folkesson.
Möten: Utskottet hade ett skypemöte den 7 april.
Nuläget/Djupdykningar
Just nu hänger vi på DSS. Den är hittills ganska lyckad. Några delar har bytts ut från tidigare år,
men vissa favoriter körs i repris.
Distriktsårsmötestiderna är slut och vi kan konstatera att det har valts distriktsstyrelse i 22 av
23 distrikt. Två distrikt ska ha extra årsmöte. Typ alla distriktsårsmöten var fina.
Utskottet har under perioden distribuerat ett underlag om delegationsträffar till distikten. Det
är tänkt att förtydliga vad det handlar om, men inte styra diskussionen.
Måluppföljning
1 000 medlemmar har inom ramen för ett UNF-arrangemang reflekterat över och diskuterat
sitt ledarskap.
Totalt har drygt 550 personer berörts hittills.

Folkbildning genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 35 000 studietimmar
genomförs.
Utskottet uppskattar att den första delen av målet uppnås genom dagens arbete hos både vårt och
andras utskott. Den andra delen är långt ifrån uppnådd och utskottet har valt att släppa
studietimsfrågan.

75 föreningar representeras på föreningsstyrelsesamlingar.
Vi tror att målet är nått vid slutet av 2015. I och med att materialet nu är färdigt kan vi börja jobba mer
med allmän kvalitetssäkring av FSS:er.

1 600 medlemmar genomgår UNF:aren.
En verksamhet som genomförs och flyter på relativt enkelt utan att vi gör så mycket, målet kommer att
vara uppnått vid slutet av 2015.

UNF har en levande idé- och utvecklingsdebatt.
Vi har inte uppnått målet, men det finns goda exempel i verksamheten och känslan är att vi är närmre
målet nu än tidigare. På diskussionsplattformen voteIT har över 150 kommentarer kommit in innan
vårt maj-möte och 39 motioner har inkommit till kongressen.

80 % av alla föreningar som rapporterar årsmöte, rapporterar även årsmöte nästkommande år.
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Årskiftet 2013-14 var andelen 77 %. Årsmötesperioden är genomförd för 2015, men
inrapporteringstiden är fram till juni så vi vet ännu inte den uppdaterade listan.

60 nya föreningar startas
Hittills har det startats 30 nya föreningar. Planen för att flera ska startas inkluderar att använda
föreningsdelen på webbplatsen, skicka ut ett föreningskitt och att distriktet använder FSS-materialet.

Distrikten tillhandahålls verktyg och stöd för att utveckla sin lokala verksamhet
Vi anser att vi tillhandahåller många olika stöd, men att vi inte genom det arbetet är säkra på att dom
används.

Framtiden
Är det något särskilt som händer eller ska genomföras framöver som utskottet vill flagga för?
Nej. Utskottet ska ha sitt avslutande möte där vi sammarfattar inför överlämning och planerar
de sista uppdragen inför hösten. Annars är vi klara!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Lina Boberg
Tollare Folkhögskola, 2015-04-25
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Bilaga: Projektuppföljning
Status
BILDNING
Specialister+Bildning <3
ledarskap

Ansvarig

Läge

Linda
Påbörjat Linda

Vi bevakar att det genomförs Folkbildaren ledarskap två stycken under året och vilket innehåll.

NBV-samverkan

Påbörjat Linda

SXE-turnén rullar på, vi inväntar just nu besked från förebygg om ansvarig från dom.
UNF:aren-materialet ska sättas igång genom att samla ihop lite bra människor en helg och göra
en första arbetning för att sedan ägna ungefär en månad åt att bearbeta text och se till att
materialet får layout. NBV verkar lite tveksamma kring hur mycket arbete kring studieplaner
dom kan bidra med just nu så vi avvaktar lite kring dessa delar. Andreas har haft ett första möte
rörande vidareutvecklingen av Ändamålsparagrafen.

Samverkansprojekt

Påbörjat Linda

Vi skickar in ett förslag på reviderat bildningssystem till förbundsstyrelsens möte i maj.

Uppdatering av material

Påbörjat Linda

FSS-materialet är klart och utdelat på DÅM. UNF:aren Avancerad-materialet bestämmer vi oss
för att lägga ner och flytta de färdiga delarna till Bilda dig.

Årsmöten

Påbörjat Lina

FÅM-utskicket har skickats ut och mötena har genomförts. Alla mallar och utskick inför DÅM
är ute. Alla distrikt har nu haft DÅM och det känns som det gått bra.

Kongressförberedelser

Påbörjat Lina

Delegationsträffar ska genomföras mellan 20 maj - 20 juni. och vi delar ut en guide rörande
detta på DSS:en.

DEMOKRATI
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Status

Ansvarig

Läge

INTERN
KOMMUNIKATION
UNFs webbplats

Påbörjat Andreas

Gruppen kan utses efter att sidan släpps men ingenting har gjorts ännu.

Interndebatt 2.0

Ej
Andreas
påbörjat

Vi lämnar över till nästa ansvariga för att sätta igång något via en blogg på webbplatsen.

STÖD TILL LANDET
Linda DSS,
DO-nätverksträffar är inbokade och anmälningarna hämtas in. DSS:en pågår just nu.
Lina DO

Distriktsbildningsstöd

Påbörjat

Bidrag

Påbörjat Linus

Arbetshelger till nya styrelser finns det ett ansökningsformulär till.

Föreningsstöd

Påbörjat Linus

Linus och Jobjörn går igenom vad som finns i nystartskitt. DSS1 ska innehålla föreningsstöd
som en del. Föreningsstödsblad ska tas fram till nästa möte

Distriktsutveckling

Ej
påbörjat

Görs på DSS2 och under andra arrangemang
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Rapport från Globala utskottet (punkt 6 g, bilaga § 14:8)
Linn Heiel Ekeborg, Lucas Nilsson, Elon Larsson, Nathalie Carlryd
Nulägesrapport
Det är med sorg i hjärtat som jag skriver den sista rapporten från Globala utskottet den här
mandatperioden. Det känns lite extra tråkigt att Globala utskottet har utskottsmöte en dag
efter bilagestoppet (eftersom bilagestoppet tidigarelades), så vi inte hinner få med senaste
nytt, men ni får hålla till godo och lita på att vi sköter oss.
Just nu handlar mycket om att avsluta projekt innan kongressen och se vad som kommer lappa
över nästa utskott. I maj drar insamlingsmånaden igång och kommer ta mycket fokus.
Ansökningsprocessen för Actives summercamp är i full gång samtidigt som den för höjdaren
globalt just avslutats.
Möten sedan senaste FS-mötet: Skypemöte 12/3
Projekt

Pengar
avsatta

Pengar
använda

Ansvarig
person

Läge med projektet

Actives summercamp

100
000

Snart allt Elon
Larsson

Ansökningsprocessen är på gång
och avslutas 17 maj. Flyg är bokade.
Det blev inget kryssningsfartyg i år.
Rumänien har ingen havskust.

Byt ut folk –
arrangemangsutbyten

50 000

20 000

Linn
Heiel
Ekeborg

2 UNF:are var på Activeseminarium
i Berlin och 3 st var på påskläger i
Tyskland i mars. Inbjudningar har
gått ut till våra nordiska
systerorganisationer som kommer
delta på kongressen. Vi kommer
även skicka 4 medlemmar till
Juvente Norges sommarläger i juli.

Utbytesstöd

75 000

51 500

Linn
Heiel
Ekeborg

En ansökning från UNF Norrbotten
har kommit in. De ska ha ett utbyte i
Norrbotten med Island och Norge
kring midsommar. Blekinge har fått
pengar sedan innan. Vi har även
varit i kontakt med ett par andra
distrikt som är sugna på utbyten.

Brinn – kampanj

80 000

0

Lucas
Nilsson

Upplägget är klart, nu görs praktisk
planering.
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Projekt

Pengar
avsatta

Pengar
använda

Ansvarig
person

Läge med projektet

Money makes the world
go round

20 000

10 000

Linn
Heiel
Ekeborg

Insamlingsmånaden är i full gång.
Distrikten har fått insamlingskit på
DSS:en. Det publiceras bilder på
instagram varje dag hela maj.
Vi kommer även ha en mindre
satsning kring Världens barn.

Samla när man samlas

10 000

10 000

Linn
Heiel
Ekeborg

14 föreningar har blivit föreningsfaddrar. Insamlingsbössor har
köpts in till alla distrikt som de kan
använda vid olika aktiviteter.

Actiongrupper

20 000

0

Elon
Larsson

Går lite trögt med detta, men vi
jobbar på att hitta en ansvarig

Höjdaren globalt

175 000

En del

Lucas
Nilsson

Ansökningstiden går ut 30 april. Det
har kommit in ca 20 ansökningar.
Förträffarna är planerade 4-6 sep,
25-27 sep. Resan är 10-24 okt och en
återträff är planerad 4-6 dec.

Folkhögskoleutredning

0

0

Lucas
Nilsson

Underlag har lämnats till FS och
sedan skickas det vidare till
kongressen.

Ej påbörjat Pågående …Klart….

Mål

Maj–augusti
•
•
•
•
•
•
•
•

Insamlingsmånaden ska bli lyckad och generera en hel del pengar till IIA.
20 UNF:are ska åka till Actives summercamp.
Deltagare till Höjdaren ska väljas ut
Kampanjen ska vara i startgroparna för lansering
8 personer från Island, Norge, Danmark och Finland ska besöka kongressen
4 UNF:are ska åka på Juvente Norges sommarläger
En actiongrupp ska ha startats
Folkhögskoleutredningen ska överlämnas till kongressen.
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•

Planering för Världens Barn ska vara igång.

Måluppföljning
Se verksamhetsberättelse

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Linn Heiel Ekeborg
Hjälteby, 2014-04-14
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Rapport från arbetsutskottet (punkt 6 h, bilaga § 14:9)
Sammanträden och fattade beslut
Arbetsutskottet har under perioden sammanträtt vid två tillfällen, båda gångerna via Skype.
Vid sammanträdet den 10:e mars beslutades att:
•
•

Utse Eric Tegnander till ombud vid CAN:s årsmöte 2015.
Nominera Thomas Ahlström till CAN:s styrelse.

Vid sammanträdet den 14:e april beslutades att:
•

Fastslå PAS-fördelning nummer 2 2015 om totalt 151 600 kronor.

Kommande möte
Nästa möte är i skrivande stund planerat till den 12:e maj klockan 19.00.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Eric Tegnander
Solna, 2015-04-27
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Rapport från förbundsordförande Malin Thorson (punkt 6 i,
bilaga § 14:10)
Gäller period: 9 mars – 26 april. Antal 48-timmarsledigheter: 3 st.
Just nu och fram till sommaren är mitt prio att jag och hela förbundsstyrelsen ska ro vårt
arbete i hamn och hitta en balans och stöd i varandra som gör att vi överlever fram till och över
kongressen. Jag har goda förhoppningar om detta!
Organisation och fältarbete
Under perioden har det varit distriktsårsmöten och jag har hunnit besöka Skåne och
Norrbotten. Annars har perioden präglats av väldigt mycket arbete inför kongressen. Jag har
lagt mycket tid på processen med kongresshandlingar och motioner och ovanligt mycket tid
har lagts på olika riksstyrelseprocesser. I övrigt har det varit arbete med DSS, arbetsledning
och stöd till förbundsstyrelsen.
Något av det roligaste under perioden har varit deltagandet i ideologipoddarna under ledning
av Lucas. Förhoppningsvis kan det bidra till den ideologiska debatten och det var väldigt
givande för mig personligen.
Politik och påverkan
Det har varit jämnmycket att göra inom drogpolitiken under perioden. Inom det nationella
påverkansarbetet har det varit en hel del förarbete men också politiska möten. Vi har hunnit
med mycket arbete gentemot de partipolitiska ungdomsförbunden och bl.a. haft ett
uppskattat seminarium om cannabis. Det känns som att vi håller på att etablera oss som en
aktör och expert i de här frågorna och det känns så klart väldigt kul.
Perioden har också innehållit mycket förberedelser inför Almedalsveckan. Vi håller på att
arbeta med seminarium, Almedalsdrinken och vår allmänna närvaro där.
Avslutande ord
Detta är min allra sista rapport som ordförande för UNF och självklart funderar jag mycket
över den tid som gått. Det har varit snart fyra fantastiska år i förbundsstyrelsen och två som
ordförande. När jag gick med som medlem i UNF hade jag aldrig föreställt mig att det var så här
det skulle gå men jag är väldigt glad och tacksam att jag fått och tagit chansen att leda UNF
under två år.
I perioder har det varit väldigt tufft och det har varit ett ständigt problem att jag och många
andra vill mer än vi orkar. Jag har haft ett enormt stöd och glädje i de jag jobbat nära,
förbundsstyrelse och UNF:s personal, men självklart också i alla engagerade medlemmar. Jag
har verkligen försökt att visa all den uppskattning jag känt men jag tror att det är många av er
som ändå inte förstår hur mycket ni betytt. All kärlek till er!
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När jag tänker tillbaka på mina första månader i förbundsstyrelsen och mina första som
ordförande så har jag ibland svårt att förstå hur mycket jag har förändrats genom mina
uppdrag i UNF. Att säga att jag har växt och utvecklats som människa är en grov underdrift. Att
vara engagerad i UNF har inte bara gett mig en chans att göra världen bättre utan också gjort
mig till en bättre människa.
Stort tack till alla er som funnits här under resans gång. Det är fortfarande några månader kvar
men när jag väl avgår känns det tryggt att lämna mitt älskade UNF i era händer!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Malin Thorson
Stockholm, 2015 -04-27
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Rapport från förbundsordförande Eric Tegnander (punkt 6 j,
bilaga § 14:11)
Medlemsökning och attitydpåverkan
Arbetet med medlemsökning har under perioden handlat dels om att avsluta den
värvarutmaning vi hade under februari och mars, och dels om att börja planera inför höstens
värvarmånad samt UNF till ALLA. Arbetet inför hösten känns lovande, då vi den här gången
kommer arbeta med en tydlig arbetsgrupp och involvera vår strategiska kommunikatör i ett
mycket tidigare stadium. Attitydpåverkansarbetet har mest handlat om att stämma av med
arbetet kring Bryt och där fånga upp och utveckla tankarna kring vad som händer efter årets
slut. Mottagandet av arbetet i landet har såhär långt varit positivt, vilket känns väldigt roligt.
Övrigt styrelsearbete
Arbetet har som vanligt varit relativt utspritt och det har ibland varit svårt att hitta en tydlig
röd tråd, inte minst eftersom jag var ledig en hel vecka runt påsk. Exempel på saker som stått i
fokus har varit arbetet med arbetsplanen, rekryteringen av flygande verksamhetsutvecklare,
planering in för kongressen och självklart de distriktsårsmöten jag deltagit i. Jag upplever inte
det som att arbetet med de enskilda processerna varit tungt då jag haft mycket god hjälp av
andra i samtliga processer. Det som blivit ansträngande är i det här fallet snarare antalet
processer.
Personlig utveckling
På det personliga planet upplever jag att jag lyckats hitta tillbaka något till en struktur och
planering som jag saknade runt förra styrelsemötet. Jag har också deltagit i Ung Med Makt och
genom detta börjat träffa en mentor, vilket känns mycket bra. Jag har också tydligt prioriterat
ledighet, vilket gjort att jag orkat mer.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Eric Tegnander
Solna, 2015-04-27
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Rapport från generalsekreterare Imse Nilsson (punkt 6 k, bilaga
§ 14:12)
Personal
UNF har åter igen en VU på plats i alla distrikt. Under våren har biträdande GS Dennis Greve
med respektive distrikt gjort en fantastisk insats kring rekryteringar och vi har sedan april nya
VU:ar i Göteborg & Bohuslän, Skåne, Västernorrland samt en ny flygande. All personal deltog
under delar eller hela DSS:en.
Kompetensutveckling
Samarbetet med Tollare kring Akademin flyter på bra, inför och efter varje träff ses vi för att
stämma av att träffarna med tillhörande uppgifter landar rätt för att ge vår personal det de
behöver för att på bästa sätt kunna utföra sitt jobb. I min egen kompetensutveckling så har jag
deltagit på ytterligare några träffar med LSU:s GS-nätverk och nätverket har nu två träffar kvar
innan sommaren då detta nätverk rundas av.
Samverkan
Under perioden har mycket av rörelsesamverkan fokuserat på Vit Juls strategi för perioden
2016-2019, rörelsegemensam insamling, samt kongressrelaterade frågor. GS-styrgruppen har
sammanträtt ca var tredje vecka. Jag har även haft möjlighet att äta frukost med Våra Gårdars
VD under perioden som gått för att samtala kring hur vårt samarbete ser ut, samt höra vad som
är på gång hos Våra Gårdar. Jag har även träffat Actives generalsekreterare.
Övriga processer
Mycket fokus har som sagt legat på Kongress, samt processer kopplade till kongressunderlag
och rörelsegemensamma frågor under den här perioden. Det mesta av UNF:s egna verksamhet
flyter på väldigt bra, men en av de roligare grejerna under april har varit att Bryt! påbörjat sin
Campus Turné och även fått väldigt positivt gensvar på de universitet de hittills har besökt.
Där studenter vittnat om hur stark alkoholnormen är och att den behöver belysa och utmanas.
Ekonomi
UNF har haft slutrevision med både auktoriserade- och föreningsrevisorer på plats.
Årsredovisningen kommer med till FS-maj mötet. I övrigt så deltar vi i olika processer kring
hur Socialstyrelsens statsbidrag bör vara utformat.
Övrigt
Inget övrigt att rapportera
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Imse Nilsson
Stockholm, 2015-04-28
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Utvärdering av styrelsens arbetsformer (punkt 7 a, bilaga §
14:13)
Introduktion
Nu har denna förbundsstyrelse arbetat tillsammans i snart två år och är förhoppningsvis visare
och mer erfarna än när vi började. Detta underlag vill ge styrelsen möjlighet att gemensamt
reflektera över några av mandatperiodens större processer och se om vi kan dra några
lärdomar. Diskussionen sammanställs och ges till nästa förbundsstyrelse som inspel till deras
arbete
För referens i diskussionerna finns bifogat en sammanställning av några av de aktuella
processerna.
Frågor för diskussion
Här kommer en kort sammanställning av de processer som föreslås diskuteras och frågor som
kan fungera som utgångspunkter för diskussionen.
Process för fördelning och uppföljning av arbetsplans mål
•
•
•
•

Hur tycker du att fördelningen av ansvaret för arbetsplansmål har fungerat?
Hur kan vi behålla fokus på målen och följa upp dem på ett bra sätt?
Hur kan vi bättre involvera distrikten i genomförandet av arbetsplanen?
Vad upplever du fungerar bra? Vad kan vi göra bättre?

Budget/äskningsprocess
•
•
•

Vad tycker du om den nuvarande äsknings/verksamhetsplaneringsprocessen som har
ändrats för att försöka vara mer övergripande?
Hur kan vi se till att vi har en helhet i förbundets och utskottens arbete och att det inte
blir för mycket projekt från förbundshåll?
Vad upplever du fungerar bra? Vad kan vi göra bättre?

Kongressprocessen
I år har vi testat ett upplägg där vi behållit förbundssamlingen, flyttat kongressförfesten till
innan mars-FS och har en digital diskussionsplatt form i två omgångar.
•
•

Hur kan vi se till att många medlemmar deltar i den demokratiska processen inför
kongressen?
Vad borde vi behålla/förändra med vår nuvarande process?

Utskotten
•
•

Vad har fungerat riktigt bra och vad har varit svårt med utskottsarbetet?
Hur har utskottens övergripande sammansättning och struktur fungerat?
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•
•

Hur kan vi främja samarbete och undvika stuprör och bristande dialog mellan utskott?
Övriga synpunkter?

Faddrande
Alla i förbundsstyrelsen har varit fadder för 1 – 3 distrikt. En första fördelning gjordes på
arbetsveckan och en omfördelning gjordes på våren året därpå. Styrelsen har haft en
faddercoach, tre fadderkluster samt rapporterat genom ett googledocs.
•
•

Vad är viktigt att tänka på vid matchning mellan fadder och distrikt? Hur fungerade det
att göra en omfördelning under mandatperioden?
Hur fungerar stödstrukturen i faddrandet (faddercoach, rapportsystem,
fadderkluster)? Vad borde förändras?

Allmänna reflektioner
•
•

Vad skulle ni vilja att vi som styrelse gjort annorlunda i våra arbetsformer?
Vad skulle ni vilja fått för tips som ny styrelse?

Uppföljning
Dessa reflektioner är tänkta att sammanställas till nytta för arbetet för nästa förbundsstyrelse
men också som en dokumentation över hur förbundsstyrelsens arbete sett ut under
mandatperioden.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

ge Malin Thorson i uppdrag att sammanställa ovanstående reflektioner för
överlämning till nästa förbundsstyrelse.

Malin Thorson
Stockholm, 2015-04-23
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Bilaga: Processbeskrivningar
Process för arbetsplan och uppföljning
Kongressen

Arbetsplanen antas

Arbetsveckan

Diskussion om tolkning av arbetsplanen och kongressuppdrag

Sep-FS

Strategidiskussion (utifrån arbetsplansmål)

Nov-FS

Fastställande av taktiska planer och ekonomisk fördelning

2:a Sep-FS

Antagande av verksamhetsberättelse för föregående mandatperiod
Fördjupad måluppföljning med diskussion om prioriteringar

Utskotten rapporterar utifrån sina mål i varje utskottsrapport.
Kongressprocess
September-FS

Övergripande idédebatt om UNF:s riktning.

Förbundssamling

Övergripande diskussioner om UNF:s riktning. Chans för medlemmar
att lyfta egna initiativ. Introduktion av kongressprocessen.

November-FS

Beslut om förslag till kongressen och tillsättande av ansvariga.
Bearbeta tankar från förbundssamlingen. Diskussion om de
övergripande arbetsplansmålen och form för arbetsplanen.

Januari-FS

Diskussionsunderlag om förslagen – utvärdering samt strategiska och
principiella avvägningar. Beslut om utkast till övergripande mål i
arbetsplanen och huvudlinjer för övriga handlingar.

Kongressförfest (feb)

Förslagen till kongressförfesten publiceras digitalt minst två veckor
innan. Diskussionerna ska hållas på en djupare, strategisk nivå och
undvika detaljer/språkfrågor.

Mars-FS

Besluta om utkast för styrelsens förslag och diskussioner på DÅM.

Digital diskussion

I mars lanseras digital diskussionsplattform där styrelsens utkast och
motioner publiceras löpande med möjlighet att diskutera och
kommentera.

Distriktsårsmöten

Förbundsrepresentanten erbjuder sig att leda diskussion om
arbetsplanen och eventuellt annan viktig fråga och tar med sig
synpunkter från distriktsårsmötet.
Representanten uppmuntrar till beredning av ombudsval för att skapa
jämnhet utifrån ålder, erfarenhet och kön. Samt uppmuntrar
skrivande av motioner (t.ex. i verkstäder).
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Motionsstopp

19:e april.

Maj-FS

Beslut om förslagen till kongressen samt berättelser och motionssvar.

Digital diskussion

Den digitala plattformen uppdateras med slutgiltiga förslag. Förutom
möjlighet att diskutera finns också möjlighet för UNF:s ombud och
ersättare att lägga ändrings- och tilläggsförslag som presenteras för
ombuden på kongressen.

Handlingar ut

Så snart som möjligt efter Maj-FS. Senast 20 maj. (kan vid behov
kompletteras fram till 20 dagar innan kongressen öppnar).

Ombudsträffar

20 maj – 20 juni genomför distrikten ombudsträffar. Öppna eller bara
för ombud och ersättare.

Frågestund

I maj/juni genomför representanter från förbundsstyrelsen minst en
livesänd frågestund där ombud kan ställa frågor och framföra
synpunkter inför kongressen.

Kongress

Vecka 26, 2015 i Lund.

Äsknings/verksamhetsplaneringsprocess
Arbetsveckan

Beslut om process

Sep-FS

Strategidiskussion

Nov-FS

Taktisk diskussion. Fastställande av taktisk plan, projekt och
justeringar av budget

Återrapportering av projekten och andra budgetposter sker löpande. Processen upprepas året
efter.
Utskott
Under mandatperioden har det funnits ett utskott för varje verksamhetsområde plus
organisation. Utskotten har bestått av 2-3 förbundsstyrelseledamöter och 1-2 övriga
medlemmar. Varje utskott har haft en handläggare på kansliet. Överlämning från de tidigare
utskotten gjordes skriftlig med möjlighet till fysiskt möte.
Utskotten har generellt haft 2-4 fysiska möten per år. De har haft mappar på googledocs och
rapporterat till varje förbundsstyrelsemöte.
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Att bli en strategisk styrelse (punkt 7 b, bilaga § 14:14)
Problembild/Nulägesanalys
Jag anser att det är en förbundsstyrelses ansvar att tänka långsiktigt. Detta är något jag har
saknat väldigt mycket under det året som har gått. Om jag skulle uppskatta har kanske 50 % av
min arbetstid inom UNF gått åt till kortsiktiga utskottsrelaterade eller verksamhetsproducerande arbete. Om jag istället skulle fråga mig själv hur många procent jag anser att vi
har jobbat med strategiska frågeställningar och utmaningar skulle siffran bli knappt 10 %.
I och med det sätt som förbundsstyrelsen idag har valt att lägga upp sitt arbete anser jag att det
blir väldigt svårt för oss att ta ett långsiktigt ansvar över hela organisationen.
Vi har en underbar organisation. På så många sätt är den fantastisk. Den är ett stabilt skepp
med mycket vacker utsmyckning och många engagerade människor som springer fram och
tillbaka på däck för att för att hala segel, skura däck och allt annat som hör båtliv till. Problemet
är att vi inte riktigt kommer någonstans. Vi står still på havet. I vissa delar har vi rent av börjat
ta in vatten. Vi gör vad vi kan för att täta dessa ställen och ibland skriker vi ”attitydpåverkan”
och hissar seglen fort som fan. Problemet är att vi inte fångar någon vind. Vi försökte skrika
”Snacka fest”, ”starkare distrikt” och ”alkoholpolitik”, men ingen av detta verkade på båten att
röra på sig.
Detta är tyvärr så jag ser vår underbara organisation. Vi står still. Ibland rör vi på oss litegrann
men det händer inte så mycket mer.
Vilka utgör organisationen
En ständig återkommande fråga som jag ställer mig är, vilka är egentligen organisationen? När
medlemmar säger ”förbundet”, vilka pratar de om? Jag får hela tiden känslan av att
organisationen är uppdelat i tre olika nivåer där föreningarna sköter sig själva, distrikten gör
sitt bästa och förbundet sysslar med något helt annat. Det finns ingen gemensam riktning eller
känsla av att vi alla är tillsammans i detta. Distriken beklagar sig allt för ofta över att förbundet
inte förstår dem eller att vi säger till dem att göra saker.
Problemen med arbetsplanen
Problemet som jag ser det, eller i alla fall ett av många, är bristen på en fungerande arbetsplan.
Jag har i skrivande stund inte sett det färdiga förslaget på arbetsplan från arbetsplansgruppen,
men jag vet att jag inte kommer att ändra uppfattning efter att jag sett den.
Utan att tråka ut er med teorier och olika bildningar skall jag försöka förklara mig. Enkelt
uttryckt kan en organisering beskrivas på tre olika sätt. Ett sätt är en ”principal-agent” teorin.
Denna går ut på att det finns en beställare och en utförare. Utföraren gör det den blir åtsagd av
beställaren. Detta är vanligt i vissa företag. Ett annat sätt att se på organisering är som en
organisation. Dessa är oftast hierarkiska av naturen, vilket innebär att det finns en pyramid av
instanser som beslutar över de lägre i pyramiden. Således finns beslutsfattare och utförare.
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Det tredje sättet att se på organisering är ”marknad/arena”. Enligt detta synsätt ses
organiseringen som ostrukturerad och att alla tjänar på varandras idéer. Det finns ingen som
bestämmer över den andra utan olika konstellationer gör vad de vill och sedan sprider sig detta
genom nätverk.
Ett av våra tydligaste problem inom UNF idag anser jag är att vi försöker kombinera två av
dessa skolor, som i grunden inte är möjligt. Å ena sidan har vi byggt upp en solklar
organisation, där hierarkin (kalla den vad ni vill) består av FS i toppen, sedan kansli, distrikt,
föreningar och medlemmar. Men inom UNF finns ingen beslutanderätt i denna pyramid.
Distrikten är autonoma och gör vad de vill. Vi i FS kan inte besluta vad ett distrikt skall göra.
Således uppstår ett problem med dagens arbetsplan.
När FS skall försöka uppfylla arbetsplanen organiserar vi oss i utskott där (bevisligen genom
året, sett från antalet utbyten och avhopp i grupperna) FS verkar göra mestadels av arbete. Här
kommer personerna i utskottet på väldigt många bra ideer kring hur vi skall kunna uppnå de
olika målen och vad som behöver göras. Vi skapar verksamhet och erbjuder sedan dessa till
distrikt och föreningar. Nu liknar detta en ”arena”. Det blir dock komplicerat om vi har
kommit på något och erbjuder detta till landet, men ingen nappar. Utskotten föreslår, men har
ingen rätt att besluta. Således erbjuder vi mycket bra verksamhet, men har inte i närheten av
det söktryck vi önskar att vi hade.
Och arbetsplanen i sig. Dess utformning. Vad inbjuder den till? Min känsla är att vi kommer att
lägga fram en arbetsplan som öppnar upp för samma bekymmer som tidigare. Det är
förbundets arbetsplan. Jag föreslår att vi istället skall gå mot att utforma arbetsplaner som har
en tydlig koppling mellan kongresserna. Hur vill vi att nästa arbetsplan skall se ut, när denna är
uppfylld. Och hur skapar vi arbetsplaner som alla personer känner att de kan jobba mot. Som
de vill jobba mot. På sitt eget sätt.
Hur skapar vi våra mål
Så vems är målen? Vi säger inom FS att arbetsplanen är till för hela organisationen. Men jag
påstår, och jag tror att ni håller med mig, att arbetsplanen som antas av kongressen inte är
levande ute i distrikten. Jag besökte tre stycken DÅM under denna period, jag vägrar att tro att
det endast var på mina DÅM som förbundets arbetsplan INTE diskuterades. Varför är det så?
Hur vill vi egentligen att det skall vara?
Jag har haft en diskussion med flera personer inom FS om hur målen tas fram. Ett
grundläggande perspektiv som jag anser att vi inte besvarat är: kommer förslagen från DÅMen
till kongressen eller från kongressen till DÅMen? Hur ser styrningen ut? Jag misstänker att
flera av er nu funderar på ordet styrning. Inte skall väl vi styra distrikten?
Vart skall organisationen
Det är här jag anser att vi ser på det olika. Jag anser att det måste styras. Men det är inte vi som
skall säga åt distrikten vad de skall göra. De skall själva komma på det, och allt de kommer på

40 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

kommer att vara rätt. Hur ser vi till att det är så då? Jo genom att definiera den långsiktiga
riktningen. Genom att sätta en strategi.
Våra medlemmar har fattat detta. Det finns till och med en motion om detta. Men vi i FS har
inte diskuterat denna fråga inom oss. Vi har haft en övning där vi fick måla upp UNF om 10 år.
Vad hände sedan? Vi hade SWOT på fs mötet i umeå. Vi har inte rört dem. Här finns punkter
som:
”Hög medlemsomsättning Vad får medlemmar i UNF ut av sitt medlemskap? Hur kan vi
marknadsföra medlemskapet?”
”Hotfullt samhällsklimat mot folkrörelser Hur kan vi förhålla oss till en ökad
professionalisering av det politiska samhället?”
”Svaga i vissa delar av landet Hur identifierar vi strategiskt viktiga orter och hur kan vi arbeta
med dessa?”
Vi gav utskott i uppdrag att lösa detta. Jag vägrar acceptera att vi skyller på utskotten. Detta är
en fråga för hela FS.
Även om vår tid börjar ta slut anser jag att det är vårt ansvar att peka i rätt riktning till
kommande förbundsstyrelse.
Jag tycker att det är dags att släppa ned ankaret. Hala seglen och fundera ut vart vi egentligen
är på väg. Vad är det som gör oss till en organisation som är bättre än alla andra. Kanske tänker
ni att vi har nykterheten! Men det har Smart ungdom också, och de är 30 000 medlemmar.
Vilka är de ens?
Genom att utforma en organisation som inte inriktar sig på SMARTA mål kan vi istället bygga
en organisation där vi tycker om när distrikt och föreningar själva jobbar mot målen. Hur de
vill. Till detta krävs en arbetsplan som inte är styrande. En arbetsplan som inte har
avbockningsbara mål utan där var och en istället kan välja hur de vill jobba mot den.
Men arbetsplanen är bara en liten del av pusslet. Jag anser att vi bör se över vår organisation
innan vi ens kan prata om en arbetsplan.
Lösning/Förändringar
Strategiarbete
Jag anser att kommande förbundsstyrelse bör ta input från den skrivna motionen om en
strategi. Jag anser dock att detta arbete kräver mer än vad motionen antyder. Jag anser att det
finns ett enormt behov av att organisationen, HELA organisationen, sätter sig ned och
funderar.
Ett klassiskt strategiarbete kan vara en utgångspunkt.
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Vi börjar med att ta fram en gedigen nulägesanalys. Både internt och externt. Vad gör vi idag?
Vad gör vi bra och vad gör vi mindre bra? Vad gör vi som ingen annan ungdomsorganisation
gör? Varför byts våra medlemmar ut så snabbt? Varför är medelåldern för våra medlemmar 17,6
år? De olika verksamhetsområdena vi har idag, är de rätt i förhållande till vad vi anser är bäst?
Vad gör andra organisationer? Hur skall vi egentligen konkurera med andra organisationer om
ungdomars tid och engagemang?
Dessa frågor behöver besvaras och de behöver besvaras ordentligt. Hur ser vår omvärld ut
egentligen? Vi behöver ta oss en titt. Vad tycker andra organiastioner om oss? Vad är vår roll i
samhället? Vad tycker våra medlemmar att vi gör bäst? Vad tycker samhället eller andra
organisationer att vi gör bäst?
Detta är ett stort arbete som bör få ta mellan ett halvår och ett år. Vi bör granska och
undersöka. Fråga och ta reda på. Vad skulle hända om UNF försvann imorgon? Vilka skulle
sakna oss och varför?
Därefter är det dags att fundera ut vart vi vill vara. Kanske är 2023 en bra tidsspann som
motionärerna föreslår. Utifrån vår nulägesanalys bör vi skapa oss en bild. Vad utav de saker vi
gör idag skall vi fortsätta göra, vad bör vi sluta med? Kanske finns det saker som vi tror är
uppskattade, men egentligen inte alls är det. Vill vi vara bäst på något? Vad i så fall. Vill vi inte
att vi skall se oss som konkurrerande till andra organisationer? Vad vill vi att vi skall prestera?
Vi skapar oss en bild av hur 2023 ser ut. Denna bild, liksom nulägesanalysen, måste göras av
hela landet. Alla måste kunna känna att ”Det är såhär vi ser ut idag” och ”det är såhär vi vill se
ut”. Testa själva, samla fyra UNFare och be dem hålla ett 10 sekunders hisstal och beskriva
UNF. Jag lovar er att det kommer att finns betydande skillnader. Eller testa er själva, ta några
minuter och fundera på följande: Vad är vår strategi? Vad är vår mission/vision eller mål? Vilka
är det egentligen vi avser att nå för att fullfölja denna vision? Och vad har vi för fördelar som
gör oss lämpade att nå dit? Säger ni nu att vår vision är ”en demokratisk och solidarisk värld fri
från droger” så undrar jag vad detta egentligen betyder.
När vi har bilden klar för oss, när alla i hela organisationen känner att detta är en bild de kan
ställa sig bakom, då börjar vi ta fram ”vägen dit”. Då börjar vi fundera på vilka omställningar
som krävs för att nå dit. Behöver vi se över våra verksamhetsområden? Skall vi skrota några ut
av dem eller skall vi skapa fler? Skall vi organisera oss på ett annat sätt? Är vår demokratiska
organisering rätt för att uppnå dessa mål? Även detta steg måste alla vara delaktiga i. Alla, även
enskilda medlemmar. För i slutändan är det den enskilda medlemmen som skall känna att den
vill vara medlem. Oavsett om den deltar på verksamhet eller inte. Oavsett om den sitter i en
styrelse eller inte.
Frågeställningar att diskutera
Jag kommer vilja köra en runda där alla får kommentera det som står ovan. Vilka tankar
kommer vi på, vad känner vi och vad är det som dyker upp framför våra ögon.
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Jag vill ha en öppen diskussion om vad vi tycker är vår roll som avgående FS. Kan vi göra ett
medskick till kommande FS eller är det absolut viktigaste att nästa FS känner att de får fatta
alla beslut oberoende av avgående FS?
Uppföljning
Som beskrivet ovan är detta ett arbete som inte kommer att kunna initieras av sittande
förbundsstyrelse. Men jag anser att det är vårt ansvar att på bästa sätt visa för kommande
förbundsstyrelse att vi anser att detta är rätt väg att gå.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

rekommendera kommande förbundsstyrelse att påbörja ett strategiarbete i syfte
att se över vision, syfte, verksamhetsområden och strategi till kongressen 2017.

Andreas Jansson
Västerås, 2015-04-28
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Ny policy för ett hållbart engagemang (punkt 8 a, bilaga § 14:15)
Bakgrund
Under sitt arbete med hållbart engagemang upplevde sociala utskottet att den nuvarande
policyn varken var aktuell eller applicerbar på verkligheten, därför har utskottet initierat ett
arbete med att revidera policyn.
Analys
Under den här mandatperioden har sociala tagit ett större grepp om hållbart engagemang, dels
genom att få igång diskussioner kring frågan, men utskottet har också sett över definitionen
och uppdraget. I diskussionerna som förts i utskottet, med medlemmar och förbundsstyrelsen
så har utskottet upplevt att det är många frågetecken kring vad som menas med ett hållbart
engagemang och hur en konkret kan jobba med det. Samtidigt som det har funnits många
frågetecken har det också funnits en efterfrågan och behov av att arbeta med hållbart
engagemang.
Resultat
Utskottet har tagit input från de diskussioner som förts och presenterar en helt ny policy för
ett hållbart engagemang. Det har uppdaterats med ett syfte för att klargöra varför vi jobbar
med hållbart engagemang och målgruppen har uppdaterats. Vidare har tre kärnvärden valt ut
med brödtext och tillhörande åtgärder. Utskottet tror att den presenterade formen tydliggör
varför vi jobbar med ett hållbart engagemang, vad det innebär och vad tanken är bakom de
skriva åtgärderna är.
Uppföljning
När policyn är antagen kommer sociala utskottet att jobba vidare med att förankra policyn i
landet och jobba vidare med åtgärderna skriva i policyn.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta förslaget till ny policy för ett hållbart engagemang

Anneli Bylund
Tåget mellan Stockholm och Karlstad, 2015-04-21
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UNF:s policy för ett hållbart engagemang
Bakgrund
Begreppet hållbart engagemang uppkom efter kongressen 2009 då förbundsstyrelsen fick i
uppdrag att ta fram en medlemsvårdsstrategi. Genom att ta hjälp av medlemmar med olika
erfarenheter och bakgrund samlades material och idéer in. Det söktes efter ett begrepp som
syftade på styrkan hos medlemmarna istället för omhändertagande, resultatet blev Hållbart
engagemang.

Syfte
Det finns en problematik med engagerade medlemmar som går in i väggen eller medlemmar som
slutar känna sig stimulerade av sitt engagemang i UNF. Arbetet med ett hållbart engagemang
syftar till att delvis stärka medlemmen och bidra med personlig utveckling, men också att vårda
och stötta medlemmar i deras utveckling och ansvar. Medlemmar är den viktigaste tillgången som
UNF har och med en stark medlemsbas blir vi en stark folkrörelse och därmed en stor kraft i
civilsamhället.
Policyn i sig har som syfte att finnas som verktyg för ideella som vill lära sig mer om och förstå
bättre vad hållbart engagemang innebär. Den ska också förmedla vad medlemmar kan göra för att
arbeta med hållbart engagemang inom UNF.

Definition
Begreppet “Ett hållbart engagemang” har dubbel mening. Det syftar på den enskilda medlemmen
och dennes möjlighet att hitta sin plats, inspireras och utvecklas samt att energin, drivet och
utvecklingen ska hålla en lång tid. Sedan syftar det också på att det engagemang som kommer från
medlemmar tas till vara och för organisationen framåt.

Målgrupp
Policyn för hållbart engagemang är ett verktyg för ledare och förtroendevalda inom UNF och
arbetet kring hållbart engagemang riktar sig till alla engagerade medlemmar.

Principer för ett hållbart engagemang
Utveckling, meningsfullhet och långsiktighet. Dessa tre ord sammanfattar innebörden av hållbart
engagemang. De existerar dock inte fritt ifrån varandra utan överlappar och påverkar varandra.

Utveckling
Alla medlemmar bör känna att de ges möjlighet att ha de ansvar de vill ha i rörelsen. Inte bara
förtroendeuppdrag utan även projektledning och ledarskap uppmuntras. Medlemmar ges
möjlighet att utmana sig själva och ta risker i styrelsearbete och projekt. I UNF uppmuntras nya
initiativ, det är arenan där alla har möjlighet att prova och det är en miljö som erbjuder inspiration
och stimulering. I UNF sätter vi inga begränsningar för möjligheten att utvecklas utan uppmuntrar
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medlemmar att ta risker och prova nya koncept och tillvägagångssätt. Genom att medlemmarna
ständigt utvecklats drivs även organisationen framåt.
Folkbildning och utbytet mellan medlemmar är en central struktur för att få medlemmar att växa.
Det bidrar inte enbart med ökad kompetens utan även stärkt självförtroende och möjligheten att
själv dela med sig av sin kunskap.
Åtgärder:
•
•
•

Genom UNF:s bildningsverksamhet utbyter vi olika erfarenheter och ger medlemmar
möjlighet att lära sig från andra medlemmar
Medlemmar blir uppmuntrade till att skapa sina egna bildningskoncept
Standardisera de kurser som ingår i UNF:s bildningssystem

Meningsfullhet
För medlemmen ska engagemanget i UNF ha ett syfte och vara givande. Det syftet kan vara den
egna personliga utvecklingen, men bör också till en stor del vara en möjlighet att påverka och
förändra. Medlemmar ska både känna att de är omvärldsförbättrande genom att vara med i UNF,
men också att de har möjlighet att påverka och förbättra organisationen i sig. Att vara en del av
UNFs verksamhet bör stärka deras ställningstagande och få dem att se syftet bakom all den
verksamhet som bedrivs. Det bör också få dem att känna sig som en del av en stor folkrörelse och
se storheten i det.
Åtgärder:
•
•
•

Medlemmar ska i yttersta mån ges möjlighet att direkt och indirekt påverka organisationen
och verksamheten
Medlemmar ges möjlighet att diskutera och reflektera kring vår ideologi
All UNFs verksamhet har en ideologisk grund och ett syfte

Långsiktighet
Långsiktighet har flera viktiga aspekter. Dels handlar det om att ge medlemmar det stöd och den
uppmuntran som krävs för att vårda deras energi. Alla medlemmar ska känna att de har det stöd
som krävs för att klara av sina ansvar och uppdrag, samt känna att dessa är hanterbara. Det innebär
även att ha en organisationskultur som är stöttande men också där vi uppskattar och uppmuntrar
varandra.
I UNF ska alla medlemmar kunna engagera sig utifrån sina intressen och förutsättningar, fria från
negativ press och förväntningar. UNF ska därför ha mer anpassningsbara strukturer och fler
möjligheter att engagera sig utanför de rigida strukturerna. Uppgifter och uppdrag som
medlemmar får ska vara tydliga och hanterbara utifrån deras behov för att meningsfullheten ska
bibehållas. Långsiktighet handlar slutligen om att vårda och kanalisera medlemmars driv.
Medlemmars idéer bör höras och uppmuntras.
Åtgärder:
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•
•
•
•
•

UNF har fler engagemangsformer än de som utgår ifrån förtroendeuppdrag, exempelvis
genom uppdrag i projekt eller ansvariga för läger och kurser.
Förtroendevalda i UNF får det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag
Medlemmar i UNF får möjlighet att reflektera kring sitt eget engagemang och
ställningstagande
UNF ger verktyg till medlemmar i prioritering, planering och delegering
Det finns tydliga kontaktpersoner för medlemmar att kontakta om de behöver stöd

Uppföljning
Förbundsstyrelsen har ansvar för att följa upp så att åtgärderna genomförs samt revidera policyn
vid behov.
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Ideologiska plattformar (punkt 8 b, bilaga § 14:16)
Bakgrund
Förbundstyrelsen tillsatte under mandatperioden en grupp som skulle ta fram ett förslag för
reviderad demokratiplattform, samt ta fram en ny nykterhets- och solidaritetsplattform. På
förbundsstyrelsemötet i januari 2015 lades ett utkast på plattformar fram. Linn Heiel Ekeborg
valdes som plattformsredaktör och skulle se över plattformarna, revidera dem och återkomma
med nytt förslag på förbundsstyrelsemötet i maj 2015.
Resultat
Samtliga plattformstexter har setts över språkmässigt och en del ändringar har gjort för att de
ska bli mer lättförståeliga. Rubriker har tillsatts för att göra texterna mer lättöverskådliga.
Uppföljning
Plattformarna lämnas över till kongressen för beslut i frågorna.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta förslag på demokratiplattform

att

anta förslag på nykterhetsplattform

att

anta förslag på solidaritetsplattform

Linn Heiel Ekeborg
Hjälteby 2015-04-19
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Demokratiplattform
UNF vill ha en demokratisk värld
Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en demokratisk värld. Vi ger unga verktyg för att
vara med och bygga ett samhälle där alla har makten över sina liv och samhällets utveckling.
Makt i ett samhälle är inte en begränsad mängd som fördelas, utan makt kan skapas och
förstöras. Demokrati handlar om att skapa makt hos många så att alla människor känner ett
ansvar att tillsammans bygga samhället. UNF:s ideologi och demokrati som idé bygger på den
okränkbara principen om allas lika värde. Demokrati stärks av tillit, jämlikhet och tro på
utveckling.
UNF vill att vår egen organisation såväl som samhället i övrigt ska vara demokratiskt.
Demokrati är viktigt både för att uppnå personlig lycka hos alla människor och för en positiv
samhällsutveckling. Det är viktigt att unga får ta plats och ges förutsättningar för att bidra till
samhällsutvecklingen. UNF ser att droger är ett hinder för demokrati vilket är en av
anledningarna till att vi kämpar för ett drogfritt samhälle.
Personlig utveckling och lycka
Demokrati är en förutsättning för människor att uppnå frihet och personlig lycka. Människor
växer om de får möjlighet att uttrycka sig, bidra, påverka och respekteras för sina åsikter. I en
demokrati ges varje människa utrymme att forma sitt eget liv och sin omvärld, vilket bidrar till
att människor får makt över sitt eget liv och välbefinnande.
Unga ges inte alltid samma möjligheter att bidra i demokratiska processer som äldre. När unga
människor får delta i samhället, till exempel genom aktiviteter i en UNF-förening, växer de
som människor. De utmanas, lär känna nya människor och bildas med kunskap och perspektiv.
Att växa som människa och få bidra i ett sammanhang är viktigt för att känna sig fri och lycklig.
UNF VILL
att

alla unga på lika villkor som vuxna ska få uttrycka sina åsikter och få dem hörda
och inte hindras från att ta plats och påverka samhällsutvecklingen

att

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

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

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

att

UNF ska vara ledande inom civilsamhället med att arbeta med intern demokrati.

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

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

att

våra medlemmar ska ha god insikt i demokratiska arbetssätt och styrmedel.

att

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

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

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

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

att

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

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

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

att

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

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

att

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

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

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

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

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

att

samhället bör motverka normer som uppmuntrar till drogkonsumtion
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Verksamhetsberättelse 2014 (punkt 8 c, bilaga § 14:17)
På kongressen kommer två olika verksamhetsberättelser att presenteras. En som avser året
2012-2013 och därmed avslutar förra mandatperiodens arbete, och en som utgår från
arbetsplaten som antogs på kongressen 2013. Anledningen till att dela upp det är för att hålla
isär arbetsplanerna och få mer ordning och reda.
Efter att ha lyssnat på förbundsstyrelsen och medlemmarna på Förbundssamlingen kommer
här en verksamhetsberättelse med färger, tabeller och smileys. Verksamhetsberättelsen för
2014 har även en prognos i måluppföljningen som anger hur om målet kommer att nås under
2015.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta förslaget om verksamhetsberättelse 2014.

Linn Heiel Ekeborg
Hjälteby 2015-04-23
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Verksamhetsberättelse 2014
Ungdomens Nykterhetsförbund
Förbundsstyrelsen har under mandatperioden arbetat i utskott för verksamhetsområdena
socialt, förebygg, organisation, drogpolitik och globalt. Utskotten har fått arbetsplansmål och
kongressuppdrag tilldelade till sig och arbetat utifrån dem. Utöver utskotten har
förbundsstyrelsen bildat grupper för olika projekt.
Under 2014 många av våra verksamhetsområden utvecklats. Inom det globala området har
man satsat mycket på utbyten. Fler medlemmar har intresserat sig för de globala frågorna. I
oktober hade UNF både ombud och deltagare på IOGT Internationals kongress i Thailand. Ett
antal distrikt har arrangerat egna utbyten med olika Activeorganisationer. Utskottet har
försökt att prioritera att ge distrikt, föreningar och medlemmar lättillgängliga verktyg för att
kunna arbeta med de globala frågorna själva, utan styrning från förbundet.
Intresset kring det sociala verksamhetsområdet växer bland medlemmar detta dels synts på
diskussionerna ute i landet, men främst på antalet sökande till sociala områdets kurser och
utbildningar; Höjdaren socialt, certifierad normbrytare, klätterresan och julresan. Vit julkampanjen 2014 blev också en succé. UNF stod för homepartyn med tema Vit jul, vi hade två
julaftonsfiranden och en mängd jullovsaktiviteter. 2014 var också ett rekordår för antalet
ställningstagande på Vit juls hemsida!
Medlemsökning har varit i fokus inom förebyggsområdet. När förra utskottet tillträdde pågick
fortfarande kampanjen Fråga Fler och förbundets arbete med medlemsökning var då väldigt
personalberoende. Arbetet hade också ett relativt tydligt fokus på det totala medlemsantalet.
Sedan dess har mycket av arbetet gått ut på att skifta fokus från totalantal till betalandeantal
samt att skapa ett helhetstänk i synen på medlemsökning. Gällande attitydpåverkan har
attitydpåverkanssatsningen jobbat med en stor del, men vissa punktinsatser kring bl.a. Fake
Free och skolmaterialet Snacka Fest har ägts av utskottet.
2014 var ett supervalår med val både i Sverige och EU vilket innebär många tillfällen att
engagera sig i de drogpolitiska frågorna. Förutom det allmänna arbetet inför och efter valen
har ett särskilt fokus legat på att samarbeta med de partipolitiska ungdomsförbunden vilket
bl.a. gjordes genom en utbildningsdag. Cannabis är en fråga som UNF blivit mer kunniga och
aktiva kring och vi har haft en Specialist med fokus på cannabis och debattartiklar om frågan.
Organisationsarbetet har präglats av föreningsstöd, bildning och ledarskap. Utskottet har
jobbat med frågor om föreningsstöd genom bland annat samlingar, en ny del på webbplatsen
och nytt bidragssystem. Under året har de arrangerat en distriktsstyrelsesamling, en
förbundssamling, ett DO-nätverk och handlett i arrangerandet av 5 stycken specialister. Efter
att förbundsstyrelsen i maj klubbade UNF:s nya ledarsyn har utskottet jobbat vidare med
praktisk tillämpning av den.
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Förbundsstyrelsens organisation 2013-2015
Styrelsen
Malin Thorson (ordförande), Eric Tegnander (ordförande), Linn Heiel Ekeborg (sekreterare),
Lina Boberg (kassör), Linda Tjälldén (utbildningsledare), Lina Jacobsson, Andreas Jansson,
Anneli Bylund, Thomas Ahlström, Nicole Steegmans, Lucas Nilsson
Förbundsstyrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2013, sju under 2014 samt tre
under första halvåret 2015.
Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av en person från varje verksamhetsutskott. Eric Tegnander
(sammankallande), Linda Tjälldén, Lucas Nilsson, Thomas Ahlström, Anneli Bylund. Övriga
förbundsstyrelseledamöter har ersätt vid behov, i första hand av någon från samma utskott
som den frånvarande.
Revisorer
På kongressen 2013 valdes Lars Halvarsson och Robert Damberg till revisorer, samt Andrea
Lavesson och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter.

Så här tyder du måluppföljningen
”Uppfyllelse 2014”

= Har målet uppnåtts under 2014?

”Prognos 2015”

= Kommer målet uppnås under 2015?



= Målet är uppnått



= Målet är delvis uppnått



= Målet är inte uppnått
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Globala utskottet
Utskottsmedlemmar 2013-2015:
Linn Heiel Ekeborg (utskottsordförande)
Lucas Nilsson
Elon Larsson, från september 2014

Viggo Stahle, fram till februari 2015
Anna Thor, fram till augusti 2014
UNF har utvecklande och inspirerande utbyten för att bygga nyktra och starka
ungdomsorganisationer över hela världen
Mål
UNF engagerar 150
medlemmar i internationella
utbyten

Uppfyllelse
2014



Prognos
2015



Kommentar
125 UNF:are deltog i ett internationellt
utbyte under 2014 varav fyra distriktsutbyten med sammanlagt 47 UNF:are.
2015 är det planerat att 94 UNF:are ska
delta i ett utbyte på, varav två
distriktsutbyten med 23UNF:are.

UNF:s medlemmar har
lättillgängliga verktyg för
globalt engagemang

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







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

15 föreningar arbetar med
globala frågor

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

Uppfyllelse
2014







Prognos
2015







Kommentar
Ca 50 medlemmar under 2014. Det
genomfördes en kampanj kring
Världens barn och i UNF-shoppen
har det lanserats present-askar.
Under 2015 uppskattar utskottet att
ca 150 UNF:are kommer att bidra
till målet i form av insamlingsmånad och Världens barn.
Tre föreningar jobbar med
utbyten/diskussionskvällar. Under
2015 satsade utskottet på
Föreningsfaddrar där föreningarna
väljer att skänka delar av sitt
verksamhetsbidrag till vårt globala
arbete. Detta nappade 14 föreningar
nappade på, vilket bidrar till att vi
nått målet.
Utskottet har haft som ambition att
starta en Actiongrupp som ska
jobba mer med påverkan, men detta
har inte hunnits med.
Förhoppningsvis ska det bildas en
Actiongrupp under 2015.
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Sociala utskottet
Utskottsmedlemmar 2013-2015:
Anneli Bylund (utskottsordförande)
Andreas Jansson
Malin Andersson
Angelica Ogland, från augusti 2014

Elina Pesonen, fram till augusti 2014
Barn och unga i missbruksmiljöer erkänns, uppmärksammas och får stöd
Mål
UNF har ett välfungerande
samarbete med stödgrupper i
10 kommuner

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

UNF erbjuder 250 aktiviteter
under högtider med stark
alkohol-tradition i 75
kommuner

Uppfyllelse Prognos
2014
2015









Kommentar
Det finns samarbete med ca 8
stödgrupper. Under 2015 kommer
arbetet med stödgrupper att
accelerera genom dialog med distrikt
och övriga intresserade, samt
kontinuerlig uppföljning.
Under året har UNF deltagit på
kampanjen Spela Roll och Vit julkampanjen som uppmärksammat
frågan. Internt har medlemmar fått
utbildning via Specialister, Höjdaren,
midsommarkursen och julkursen.
Ca 100 aktiviteter i samband med
högtider.
Under 2015 kommer mer pepp riktas
i samband med högtider, och kit till
olika högtider kommer finnas för att
göra det enklare att marknadsföra
sina arrangemang.
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UNF har inkluderande verksamhet som drivs av engagerade medlemmar med olika
förutsättningar och erfarenheter
Mål
UNF har regelbunden
verksamhet på 60 olika orter

UNF jobbar aktivt med
framgångsrika metoder som
stärker och engagerar
medlemmar

UNF har varierad verksamhet
som är inkluderande för olika
målgrupper

Uppfyllelse
2014







Prognos
2015







Kommentar
Ca 70 föreningar uppskattas ha
regelbunden verksamhet 2014. Under
2015 kommer det satsas på att
distrikt i större utsträckning ska
prata med och uppmuntra sina
föreningar till att ha regelbunden
verksamhet. Det kommer också
finnas verktyg för att det ska bli
lättare att bedriva verksamhet.
Under året har hållbart engagemang
blivit något som allt fler talar om,
främst genom olika bildningssatsningar bland annat på höjdaren
socialt och DSS:en. Under 2015 finns
planer på en premieringsmöjlighet
för att stärka och uppmuntra
medlemmar lokalt.
Certifierad Normbrytare har ökat
normkritiken i organisationen och
öppnat upp ögonen för fler sätt att
inkludera medlemmar. Ett större
arbete med jämställdhet inleds under
2015 och certifierad normbrytare
kommer att fortsätta.
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Drogpolitiska utskottet
Utskottsmedlemmar 2013-2015:
Malin Thorson (utskottsordförande)
Nicole Steegmans
Thomas Ahlström
Sara Hallman
Isabelle Benfalk, från september 2014

Amanda Ylipää, fram till september 2014
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
Mål
UNF har långsiktiga
drogpolitiska samarbeten med
tre riksdagspartier och tre
partipolitiska
ungdomsförbund
UNF bedriver aktivt
påverkansarbete i EU och
genomför samarbeten med
fyra svenska EUparlamentariker
UNF agerar i den drogpolitska
debatten och omnämns 500
gånger i media

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

Uppfyllelse
2014






Prognos
2015






Kommentar
UNF har långsiktiga relationer med
majoriteten av partierna och aktiva
kontakter med fem partipolitiska
ungdomsförbund. En långsiktig struktur
håller på att tas fram för politiska mål
och prioriteringar.
Vi har ett aktivt påverkansarbete i EU
med hjälp av våra Brysselassistenter och
har samarbeten med fyra svenska EUparlamentariker. En långsiktig struktur
håller på att tas fram för organiseringen,
politiska mål och prioriteringar.
2014 syntes UNF i minst 604 pressklipp,
främst i lokal press och kopplat till
Kommunrankingen, Valborg samt Vit
Jul. Vi bör ha ett lika stärkt resultat
under 2015 som gör att vi kan satsa ännu
mer på kvalitén i hur vi syns.
Under perioden har medlemmar
tillsammans arrangerat politikerträffar,
nattaffischerat inför riksdagsvalet, varit
i Bryssel och träffat parlamentariker och
mycket mer.

I UNF bedrivs drogpolitiska påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i
verksamheten
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Mål
UNF har 10 aktiva
drogpolitiska grupper

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

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

Uppfyllelse
2014






Prognos
2015






Kommentar
Arbetet med de drogpolitiska har varit
svårt att få igång på många ställen och
det har varit svårt för grupperna att få en
tydlig struktur på arbetet. Det har under
perioden funnits 4-6 grupper.
Debattle på förbundssamlingen och ett
microbildningspass framtaget kring
interndebatt. Även högre grad av
tillämpning av debatter på interna
utbildningar samt stimulering av
aktivitet i interna debattforum på
facebook. Svårt att bedöma hur det
kommer att se ut 2015.
UNF som organisation får erkännande
av politiker som experter. Specialister
genomförs regelbundet och Höjdaren
VT2015. Utskottet har spetsutbildats
om cannabis och genomfört en
Specialisten med tema cannabis. Svårt
att bedöma hur det kommer att se ut
2015.
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Förebyggsutskottet
Utskottsmedlemmar 2013-2015:
Eric Tegnander (utskottsordförande)
Lina Jacobsson
Max Johansson

John-Erik Sjöberg, fram till september 2014
UNF är ledande på kommunikation som påverkar ungas attityder till droger
Mål
UNF har kompetens och
lättillgängliga verktyg för att
arbeta med fram-gångsrik
attitydpåverkan på den
digitala arenan

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

Uppfyllelse
2014






Prognos
2015






Kommentar
Arbetet har bedrivits inom ramen för
attitydpåverkanssatsningen. I
dagsläget finns kompetensen hos
anställd personal, men har ännu inte
har spridits till medlemmarna.
Lättillgängliga verktyg på den digitala
arenan är på G.
Första delen av målet är uppnått. I
attitydpåverkanssatsningen har vi
samarbete med olika aktörer. UNF har
också varit en del av Projekt
Oberoende, där en del handlat om att
sprida UNF:s metoder.
UNF har arbetat aktivt för att sprida
våra attitydpåverkande metoder och
verktyg, inte minst i sociala medier.
Ambitions-nivån i målet varit relativt
låg, men målet kommer att uppnås
2015.
Tankesmedjan finns inte längre i den
form den hade när målet sattes, men
metoderna och tankarna lever vidare.
UNF har försökt sprida dem internationellt, vilket gör att första delen av
målet har uppnåtts, dock ej den andra.

Alla distrikt bidrar till att UNF ökar i antalet aktiva medlemmar
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Mål
UNF har 5 500 betalande
medlemmar

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

Uppfyllelse
2014



Prognos
2015



Kommentar
Medlemsantal årsskiftet 2014/2015:
3717 betalande medlemmar. Det blir
svårt att uppnå 5000 i slutet av året.
Arbetet har under perioden handlat
mycket om att ändra fokus från
totalmål till betalandemål.
UNF har under perioden arbetat
riktat mot framförallt Straight
Edgeare och datorspelande
ungdomar. Vi har också gjort försök
med ungdomar i förorten och
conventare, med blandade resultat.





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

Omätbart

Omätbart

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

25 föreningar har ett givande
samarbete med Junis

Omätbart

Omätbart

Vad ett JUNF-samarbete är, är en
tolkningsfråga, vilket gör att det är
svårt att veta om målet uppfyllts
eller inte.
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Organisationsutskottet
Utskottsmedlemmar 2013-2015:
Lina Boberg (utskottsordförande)
Linda Tjälldén
Andreas Jansson
Linus Henriksson
Engagemanget i UNF byggs genom folkbildning och det goda ledarskapet
Mål
1 000 medlemmar har inom
ramen för ett UNFarrangemang reflekterar över
och diskuterat sitt ledarskap
Folkbildning genomsyrar
UNF:s alla verksamhetsområden och 35 000
studietimmar genomförs

75 föreningar representeras på
föreningestyrelse-samlingar

1 600 medlemmar genomgår
UNF:aren

Uppfyllelse
2014






Prognos
2015






Kommentar
Totalt har ca 400 personer berörts
hittills. Sammanlagt under
mandatperioden beräknas siffran
landa på 800-900 medlemmar.
Utskottet uppskattar att den första
delen av målet uppnås genom dagens
arbete hos utskottet, samt andra
utskott. Den andra delen är långt ifrån
uppnådd och utskottet har valt att
släppa frågan om studietimmar.
Troligtvis är målet nått vid slutet av
2015 i och med att många distrikt har
arrangerat FSS:er utan material under
2014. I och med att materialet nu är
färdigt kan utskottet nu börja jobba
mer med kvalitetssäkring av FSS:er.
En verksamhet som genomförs och
flyter på relativt enkelt utan att
utskottet gör så mycket, målet
kommer att vara uppnått i slutet av
2015.
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UNF:s lokala verksamhet stärks och utvecklas på en demokratisk grund
Mål
UNF har en levande idé- och
utvecklingsdebatt

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

Distrikten tillhandahålls
verktyg och stöd för att
utveckla sin lokala verksamhet

Uppfyllelse Prognos
2014
2015






Kommentar



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



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




Under 2014 startades 28 nya
föreningar. Planen är att fler ska
startas i år då UNF nu har en
föreningsportal, ett föreningskitt
och ett FSS-material
Utskottet anser att de
tillhandahåller många olika stöd,
men man genom det arbetet inte är
säkra på att de används.
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Kongressuppdrag och principer
Kongressuppdrag
Ta fram underlag för att titta på förutsättningarna att inrätta en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i
IOGT-NTO-rörelsens globala frågor och
värderingar. Överlämnas till kongressen
2015 för beslut i frågan.
Utreda om det är möjligt att använda ett
gemensamt ekonomisystem för samtliga
distrikt.

Tillsammans med UNF:s
distriktsstyrelser se över hur man på
bästa sätt ska kunna jobba med
erfarenhetsutbyten mellan distrikten,
både på förenings- och distriktsnivå.
Ta tips, råd, stöd och hjälp från
Jönköpings distrikt för att stärka andra
distrikt i Sverige.
Uppdatera UNF:s material om
arrangörskap och arrangörsrutiner på
förbundsnivå utifrån ett
inkluderingsperspektiv.
Revidera Demokratiplattformen och
lägga fram denna till kongressen 2015

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

Uppfyllelse Kommentar









Utredningen har skett genom
inhämtning av underlag och
diskussion med bland andra våra
folkhögskolor, andra folkhögskolor
med globala utbildningar, och ideella
organisationer som har ägande över
en specifik global profilutbildning.
Man har undersökt intresset av
gemensamt bokföringssystem hos
distrikt med en övervikt för nejsidan.
Utskottet tittar på IOGT-NTO:s nya
ekonomi-system där distrikten kan ha
samma som förbundet.
Utskottet har på DO-nätverksträffar
och DSS:er arrangerat erfarenhetsutbyten och uppmuntrat distrikt att
dela med sig av erfarenheter med
varandra.
Dialog förd med alla distrikt som vill
och som deltar på arrangemang.

Blivit uppdaterat avsnitt på nya
webbplatsen.

En grupp och en plattformsredaktör
har tillsatts för att jobba med alla
plattformar. Förslag presenteras på
kongressen
Förutom att sammanställa siffror har
även en enkät producerats, dock med
för få svar-ande för att kunna bli ett
underlag till bok-slutet. Ett bokslut
och förslag på dess fram-tid lämnas
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inom UNF

till kongressen, dock ej årligt.

Identifiera normer som hindrar
engagemang och bidrar till ojämlikhet
inom organisationen. Ta fram en
strategi för att hantera dessa
identifierade normer

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



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



Principer

Uppfyllelse Kommentar

§ 227 Förbundsstyrelsen ska fondera
pengar alternativt öronmärka pengar för
att dela ut till medlemmar som vill åka
på förbundskurser, samt att dessa
pengar främst ska gå till medlemmar
som inte får bidrag från sin förening eller
sitt distrikt.
§ 76 Not 1 -- Resultat i jämförelse mot
budget -- i kommande årsredo-visningar
redovisar utfall enligt den budget och
budgetposter som kongressen beslutat
om.
§ 279 Ett ombud till en kongress måste
vara registrerad medlem i det
distrikt/den region ombudet
representerar, när ombudsvalet sker.



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

Utskottet har tittat på möjligheter för
fondering av detta slag och funnit att
det kommer att bli ytterligare en
oanvänd pott. Vi uppmuntrar ofta
individer att söka pengar från distrikt
och föreningar istället.



Denna förändring genomfördes året
efter den beslutades och därför är
principen onödig.



Information om detta gick ut i
kallelsen till kongressen samt i den
information som distrikten fick inför
val av ombud
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Förbundet rekommenderar distrikten
att anordna motionsskrivarträffar inför
varje kongress.



Fanns med i den demokratiska planen
inför kongressen
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Medlemsantal
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Bildningsverksamhet 2014
17-19/1 DO-nätverk

Wendelsberg

14-16/2 Bra uteliv-helg

Göteborg

21-23/2 Höjdaren Socialt #1

Tollare

4-6/4

Wendelsberg

Höjdaren Socialt #2

25-27/4 Distriktsstyrelsesamling Tollare
13-15/5

Riksdagsresa

Stockholm

23-25/5 DO-nätverk

Stockholm

23-25/5 DK-nätverk

Stockholm

29/5-1/6 Höjdaren Socialt #3

Bromma

20-29/6 Midsommarresa

Kroatien

29-31/8 Höjdaren Förebygg #1

Stockholm

26-28/9 Förbundssamling

Lund

2-5/10

Jönköping

Höjdaren Förebygg #2

17-19/10 DO-nätverk

Wendelsberg

17-19/10 Bra uteliv-helg

Uppsala

21-23/11 Höjdaren Förebygg #3

Stockholm

21-28/12 Julkurs

Frankrike
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Studiecirkelverksamhet 2012-2014 (NBV)
År

Antal arrangemang

Antal studietimmar

2012

477

11 329

2013

310

5 925

2014

263

5 239
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Förslag till utkast på Bildningssystemet (punkt 8 d,
bilaga § 14:18)
Bakgrund
På sitt möte i januari diskuterade förbundsstyrelsen UNF:s bildningssystem utifrån en mer
kreativ process. Bildningssystemet diskuterades på kongressförfesten där deltagarna höll med
om tankarna om att inga större revideringar behövdes utan att arbetet med implementering
behöver fortsätta. På mötet i mars diskuterade bildningssystemet varvid ett mindre antal
förändringar och medskick gjordes. Utöver detta har bildningssystemet diskuteras i VoteIT
och där har endast ett nytt förslag inkommit som inte känns aktuellt att ta med i
bildningssystemet.
Resultat
Bildningssystemet har uppdaterats språkligt och delar har skrivits om för att delvis minska
omfattningen av dokumentet och dels för att förtydliga.
De förändringar som i huvudsak gjorts är:
•

•
•
•

Texterna om Specialisterna och Folkbildaren har blivit en och samma text där den
tydliga styrningen kring Folkbildaren har bedömts snarare höra hemma i riktlinjerna
för utbildningen.
Texten under rubriken ”Skilt från formell utbildning” har uppdaterats.
Texterna kring varje specifik utbildning har uppdaterats och i vissa fall förtydligats
med en syftesformulering där detta har saknats.
Det har tillkommit en text som handlar om att testa nya koncept

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta det bifogade förslaget på bildningssystemet

Linda Tjälldén
Tollare Folkhögskola, 2015-04-25
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Bildningssystem
Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011
Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013
Inledning
UNF är en folkrörelse som präglas av tydliga folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar
ska kunna förverkliga sina idéer; gå från idé till verklighet. Idealet utgår också ifrån att
ambitionen är och ska vara hög. UNF ska lyfta sina medlemmar och med det låta dem växa,
både i sig själva och i sin förmåga.
Ur UNF:s vision har ett bildningsuppdrag hämtats och formulerats. Detta tillsammans med
några principer och en värdegrund för folkbildning utgör grunden för allt bildningsarbete som
UNF bedriver.
Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.
Vision
En demokratisk och solidarisk värld fri från droger.
Bildningsuppdrag
UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i
gemenskap och utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att
medlemmar ska få mötas på jämlika grunder, inhämta kunskap och med det bli aktiva och
engagerade medborgare.
Folkbildningens värdegrund
Utifrån tre viktiga perspektiv definieras UNF:s syn på folkbildning.
Mötet
Folkbildning uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet
uppstår i sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen om varje människas
egen förmåga att bidra till en social, gemensam och individuell utveckling. Folkbildning är
föränderlig och skiftande över tid; motsatt idén om att det finns ett fast facit.
Jämlikheten
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan där varje individs kompetens tas tillvara.
Något som tar sig uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet att påverka innehåll och
arbetssätt; motsatt en auktoritär utbildning.
Kunskapen
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Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk
kunskap. Synen på kunskap är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika
erfarenheter, perspektiv och värderingar; motsatt en statisk syn på kunskap.

Folkbildningens perspektiv ska genomsyra all verksamhet, som därmed ingår i UNF:s
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag.
Principer för UNF:s bildningsverksamhet
UNF:s bildningsverksamhet tar sin utgångspunkt ur olika principer.
Medlemmens utveckling i fokus
UNF:s bildningsarbete motiveras genom bildningsuppdraget. Där finns ett tydligt fokus på att
verksamheten i första hand ska få medlemmar att växa på egna villkor och i gemenskap. Först i
andra hand är målet att stärka organisationen genom att få fler och bättre förberedda ledare,
politiker, vänner, opinionsbildare och medborgare.
Skilt från formell utbildning
UNF:s bildningsarbete ska i första hand ses som något som är särskilt från den formella
utbildning som finns i grundskola och under vidare studier. UNF:s bildningsarbete står för
andra värderingar och ska beskrivas och bedrivas utan att förknippas med skolan. UNF
undviker ord och metoder som påminner om formell utbildning, som exempelvis ”betyg” och
”lektion”. Istället strävar vi efter att använda begrepp och metoder som tydligare relaterar till
UNF:s idéer om folkbildning, som exempelvis ”erfarenhetsutbyten” och ”bildning”.
Frihet i skapandet
UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läsas in, utan att bildning skapas genom att få
erfarenheter av praktisk handling, diskussion och upplevelser. Det viktigaste med
bildningsverksamheten tycker vi därför är hur det görs, snarare än vad som görs. Att
säkerställa kvalité gör UNF genom att använda folkbildning som metod.
UNF:s bildningssystem
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla
förståelse för olika delar i bildningsverksamheten. För att skapa denna tydlighet och förståelse
hos medlemmar, föreningar och distrikt i hur de kan utvecklas och arbeta med bildning
beskrivs här UNF-förbundets bildningsverksamhet i ett system.
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Bild över UNF:s bildningssystem

Förbundsnivå
HÖJDAREN UTBILDNINGAR
Höjdaren Globalt

Höjdaren Socialt

Höjdaren Förebygg

Höjdaren Drogpolitik

KAMRATSTÖDSRESOR

SAMLINGAR
Distriktsstyrelser (DSS)

Distriktsordföranden

Förbundssamling

På uppdrag av förbundet
SPECIALISTEN UTBILDNINGAR
Specialisten Globalt

Specialisten Socialt

Specialisten Drogpolitik

Specialisten Förebygg

Folkbildaren

Förenings- och distriktsnivå
UNF:aren

UNF:aren Avancerad

Föreningsstyrelsesamlingar (FSS)

Egna koncept
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Förenings- & distriktsnivå
UNF:aren
UNF:s grundutbildning riktar sig till alla nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla
medlemmar ska få resonera och få förståelse för UNF:s uppbyggnad, ideologi och olika
verksamhetsområden. Deltagarna ska också lära sig om UNFs grundsatser. Syftet är att
deltagarna får en förståelse för varför UNF finns.
UNF:aren - Avancerad
Utbildningen bygger på UNF:aren och riktar sig till de medlemmar som vill fördjupa sina
kunskaper och sitt engagemang i organisationen. Den låter deltagarna fördjupa sig i UNF:s
verksamhetsområden, ideologi och organisationsuppbyggnad. Syftet är att deltagarna ska få
utforska UNF och hitta hur de vill utveckla sitt fortsatta engagemang inom UNF.
Föreningsstyrelsesamling(FSS)
Föreningsstyrelsesamlingar har som syfte att ge medlemmar i föreningsstyrelser de verktyg de
behöver för att utföra sitt uppdrag och utveckla bra föreningsverksamhet. Deltagarna får
kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt samt ges förståelse för förening som metod. De
ges även möjlighet att reflektera över och utveckla sin och UNF:s syn på ledarskap.
Egna koncept
Distrikt och föreningar har stor frihet att arrangera egna koncept för att skapa mer
medlemsrelevant bildningsverksamhet. Exempel kan vara att samverka med andra
organisationer eller bilda medlemmar i frågor som inte finns representerade i
bildningssystemet sedan tidigare. Syftet är att stärka mångfalden i bildningen i UNF.
På uppdrag av förbundet
Specialisten - socialt, förebygg, drogpolitik, globalt samt Folkbildaren
Specialisterna och Folkbildaren ger djupare kunskap och praktiska exempel från UNF:s
verksamhetsområden. Under utbildningarna skapas olika sorters kunskap av och för
deltagarna som skapar förståelse och idéer om hur och varför UNF arbetar med området.
Syftet är att deltagarna får förutsättningar att skapa och utveckla verksamhet utifrån
utbildningens innehåll.
Genomförande och ansvarsfördelning
För att säkerställa att Specialisterna och Folkbildaren genomförs har förbundet i uppdrag att
se till att dessa utbildningar arrangeras vid intresse och behov men minst en per område och
år. Utbildningarna ska ske på uppdrag av förbundet, men arrangeras av distrikt, föreningar
eller en grupp av medlemmar. I detta arbete ska förbundet tillhandahålla tillräckliga resurser
och vara stöd för genomförande, men ansvaret delegeras till arrangörerna.
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Förbundsnivå
Höjdaren - inom våra områden
UNF:s högsta utbildning inom socialt, förebygg, drogpolitik och globalt är Höjdaren.
Utbildningarna anordnas av förbundet. Varje utbildning genomförs med minst tre steg under
en termin. För att få gå utbildningen ska personen ha genomgått Specialisten inom samma
område eller ha motsvarande kunskaper. Utbildningen ska både relatera till och bjuda in
forskarvärlden samt göra nedslag i praktiken och se verksamhet i verkligheten. Syftet är att
utveckla och bilda medlemmar som kan axla ledande roller inom UNF eller på andra sätt bidra
till organisationens utveckling.
Utbildningarna genomförs en per termin, roterande så att varje område kommer tillbaka efter
två år.
Förbundsarrangerade samlingar
För att stimulera förbundets utveckling och stärka olika förtroendevalda i sina roller anordnar
förbundet återkommande följande samlingar:
•

Distriktsstyrelsesamlingar - varje år ordnas samling för distriktsstyrelser.

•

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

•

Distriktsordförandesamlingar - genom ett nätverk hålls DO-samlingar.

Kamratstödsresa
Kamratstödsresor riktar sig både till medlemmar som levt eller lever nära
missbruksproblematik, samt andra medlemmar som är intresserade av kamratstödsfrågor.
Under resan får deltagarna lära sig mer om kamratstödsarbete och arbeta med sig själva på ett
djupare plan. Detta kombineras med någon form av utmanande aktivitet. Förbundet genomför
årligen minst en kamratstödsresa.
Egna koncept
Förbundet har möjlighet att i begränsad omfattning varje termin arrangera och testa nya
konceptutbildningar. Exempel kan vara att samverka med andra organisationer eller bilda
medlemmar i frågor som inte finns representerade i bildningssystemet sedan tidigare. Syftet
är att stärka mångfalden i bildningen i UNF och testa koncept som kan komma att bli en
permanent del av UNFs bildning.
Övriga delar i systemet
Samlingar
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En samling definieras av att uppgiften den fyller är att skapa en mötesplats och kontaktyta för
medlemmar som har liknande utmaningar, situationer och intressen. Samlingarna är centrala
för att skapa mötesplatser och låta medlemmar få möjlighet att växa och utvecklas i
gemenskap med syfte att låta UNF utveckla sin verksamhet utifrån lokala initiativ och
engagemang.
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet - NBV
NBV är UNF:s och nykterhetsrörelsens egna studieförbund och en viktig samarbetspartner i
folkbildningsarbetet. UNF:s medlemmar kan genom NBV genomföra studiecirklar,
kulturprogram och annan folkbildning. Dessa samarbeten syftar till att ge UNF resurser i form
av till exempel hjälp med material, utbildningar och andra former av stöd samtidigt som det
stärker NBV och deras möjlighet att arbeta för nykter folkbildning.
Bilda dig
Förbundet ansvarar för att databasen med möjliga pass inom våra utbildningar hålls
uppdaterad och öppnar upp det för spridning. Den som genomför bildningsverksamhet kan
fritt använda och komponera de delar den vill och de ska ses som inspiration i att skapa bra
verksamhet.
Generell standard
Förbundet ska upprätta en generell standard för utbildningar som genomförs inom
förbundets ramar. I detta innefattas bland annat ramar för tidsplanering, kursintyg,
inbjudningar, exempel på utvärdering samt praktiska verktyg för ledare och arrangörer.
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Övriga ersättningar (punkt 8 e, bilaga § 14:19)
Förbundsstyrelsen föreslår varje gång kongressen besluta om de ersättningar som betalas ut
till oss. Dels finns det beslut om de arvoderingar och dels om de reseersättningar och
traktamenten som finns förbundsstyrelsen att tillgå.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

skicka förslaget om Övriga ersättningar till kongressen

Lina Boberg
Tollare Folkhögskola, 2015-04-25

81 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Förbundsstyrelsens förslag angående Övriga ersättningar
Förbundsstyrelsen tycker att alla förtroendeuppdrag inom Ungdomens Nykterhetsförbund,
förutom två heltidsarvoderingar inom förbundsstyrelsen, ska vara ideellt och genomföras
utan annat arvode än ren kostnadsersättning.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

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

att

i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress
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Arbetsplan (punkt 8 f, bilaga § 14:20)
Bakgrund
Arbetsplansgruppen fick vid förbundsstyrelsens möte i november i uppdrag att leda processen
med att ta fram ett förslag på arbetsplan att lägga fram för kongressen. Gruppen återkommer
här med sitt allra sista underlag. Underlaget behandlades senast vid förbundsstyrelsens möte i
mars.
Kort om arbetet
Arbetsplansgruppen har sedan förra förbundsstyrelsemötet tagit hänsyn till mötets medskick,
utskottens synpunkter på uppdrag och definitionstexter i de fall där utskotten haft åsikter. Vi
har i processen att minska antalet arbetsplanemål tagit bort varsitt mål för det sociala området
och för det förebyggande området.
Utkastet till arbetsplan har bearbetats i VoteIT men för arbetsplanens del gav det inga
förändringar.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta förslaget på arbetsplan.

Arbetsplansgruppen
genom Linda Tjälldén, utbildningsledare
Västra Skogen, 2015-04-26
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Arbetsplan 2015-2017
UNF växer i medlemsantal för att bli en starkare organisation och samhällsaktör
Medlemmarna är det viktigaste vi har och det är genom dem som vi förändrar samhället. För
att lyckas förändra behöver vi dels bli fler, men också stötta, bilda och stärka de medlemmar vi
redan har. Genom våra gemensamma ställningstaganden och ideologiska övertygelser blir vi
starkare och bättre. Ju fler vi blir desto mer kan vi förändra.
UNF är den ledande samhällsaktören för attitydpåverkan och normkritik kring alkohol och andra
droger
Varje samhällsförändring börjar med en förändring hos individen. När vi går till roten med
samhällsproblemen och ifrågasätter de rådande normerna och attityderna som vi kan förändra
vår omgivning i grunden. Genom ett attitydpåverkande gentemot alkoholnormen gör vi
världen nyktrare.
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Drogpolitik
Definition
UNF:s drogpolitiska uppdrag är att vara ungas röst och verktyg för att skapa opinion och
påverka den politiska utvecklingen i riktning mot en drogfri värld.
Uppdrag
UNF:s drogpolitiska arbete bygger på att använda politiska verktyg för att skapa en drogfri
värld. Internt ska vi sprida kunskap, ha en levande dialog och debatt i drogpolitiska frågor samt
ha många medlemmar som engagerar sig i drogpolitiskt verksamhet. Externt arbetar UNF
gentemot beslutsfattare och allmänheten. Det drogpolitiska verksamhetsområdet omfattar all
verksamhet för att påverka politiska processer i syfte att minska konsumtionen av alkohol och
andra droger i Sverige.
•
•
•
•

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

Globala
Definition
UNF:s globala uppdrag är att stärka ungdomsorganisationer över hela världen och främja det
globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet.
Uppdrag
Det globala arbetet utgår från tre olika verksamheter: utbyten, insamling och påverkansarbete.
Utbyten skapar global gemenskap och verkar för att stärka både UNF och våra internationella
systerorganisationer. Insamling finansierar arbetet med att sprida kunskap, kompetens och
verktyg om alkohol som hinder för utveckling i andra länder. Påverkansarbete ger verktyg för
att bekämpa den globala alkoholindustrin och dess exploatering i jakt efter nya marknader i
det globala syd.
•
•
•
•

Hälften av alla distrikt genomför ett utbyte med en medlemsorganisation i Active eller
IOGT International
UNF genomför 100 insamlingsaktiviteter
300 medlemmar i UNF sprider individuellt information om alkohol som
utvecklingshinder.
UNF genomför 50 utåtriktade globala aktiviteter med värvningsfokus
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Förebygg
Definition
UNF:s förebyggande uppdrag är att förändra ungdomars attityder, beteende och engagemang
för att långsiktigt bryta alkoholnormen och öka nykterheten.
Uppdrag
Attitydpåverkan är att så väl internt som externt ifrågasätta de myter och positiva
föreställningar som finns kring alkohol och andra droger och lyfta fördelarna med drogfrihet.
Attitydpåverkan är även att skapa en attraktiv och drogfri verksamhet i relevanta
ungdomsmiljöer. Medlemsökning säkerställer en bred och aktiv medlemsbas där vi är en tydlig
motpol till den rådande alkoholkulturen och visar att den inte är förutbestämd.
•
•
•
•

Alla distrikt ökar sitt medlemsantal med minst 10 % i betalande medlemmar årligen.
UNF värvar minst 2500 nya medlemmar per år.
UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra
droger.
UNF närvarar i grundskolor, gymnasieskolor, universitet och högskolor vid 250
tillfällen.

Socialt
Definition
UNF:s sociala uppdrag är att skapa trygga och inkluderande miljöer fria från alkohol och andra
droger där unga människor kan vara sig själva, samt att se till att medlemmar kan utvecklas
utifrån sina förutsättningar genom sitt medlemskap.
Uppdrag
UNF:s sociala arbete har tre olika perspektiv; inkludering, hållbart engagemang och
kamratstöd. Inkludering innebär att skapa trygga sociala sammanhang och förutsättningar för
att alla medlemmar ska trivas i UNF.
Hållbart engagemang innebär att medlemmar utvecklas, ges utrymme för engagemang och
långsiktigt stärks i sitt ställningstagande genom den verksamhet UNF har.
Kamratstöd syftar till att öka kunskapen i samhället om barn och unga i missbruksmiljö,
erbjuda trygga miljöer och ge medlemmar verktyg för att vara en bra kompis.
•
•
•
•

UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk och missbruksmiljö.
I minst 12 av UNF:s distrikt finns det samarbeten med stödgruppsliknande
verksamheter
UNF har 85 föreningar med verksamhet minst 2 gånger i månaden i snitt
UNF ökar genomsnittslängden på medlemskap med ett år
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Organisation
Definition
UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelse med stor verksamhet
där ledarskap, entreprenörskap och arrangörskap utvecklas.
Uppdrag
UNF:s organisatoriska arbete syftar till att ha medlemmar med stabil rörelseförankring, starkt
ledarskap, varierad föreningsverksamhet och distrikt med medlemmar som bildar och stärker
varandra. UNF är en del av en folkrörelse som bygger sin organisation på demokratiska
strukturer, den fria föreningsformen i organisationens alla nivåer och varje enskild medlems
självförverkligande. Det organisatoriska områdets fyra hörnstenar är demokrati, ledarskap,
entreprenörskap och arrangörskap.
•
•
•
•

UNF ökar antalet rapporterande föreningar med 20 %.
UNF har 23 självständiga och engagerande distriktsstyrelser som tar ansvar för att
distriktet växer och utvecklas.
UNF:s samtliga distrikt är delaktiga i arrangerandet av en Specialist
UNF utvecklar ansvarstagande och demokratiska ledare och entreprenörer på
förbunds-, distrikts- och föreningsnivå.

87 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Arbetsordning för kongressen 2015 (punkt 8 g, bilaga § 14:21)
Bakgrund
I januari 2014 tillsattes en arbetsgrupp för att titta på UNF:s kongressprocess. Gruppen består
av Andreas Jansson, Lucas Nilsson och Malin Thorson (sammankallande). Till mötet i
november presenterade gruppen ett utkast till arbetsordning som diskuterades av styrelsen.
Förslaget presenterades även för medlemmar på förbundssamlingen och diskuterades på
Kongressförfesten. Sedan ett antal veckor tillbaka finns utkastet på den digitala
diskussionsplattformen.
Resultat
De synpunkter som kommit in handlar generellt om att försöka anpassa språket så att det blir
mer pedagogiskt. Undertecknad har försökt göra förbättringar av formuleringar men det
kommer också krävas en pedagogisk insats på själva kongressen. Förutom det har också en del
lagts till om att ge personer eller grupper med kongressuppdrag möjlighet att lägga förslag
kopplat till det. Det har gjorts med tanke på valberedningens uppdrag men känns som ett
rimligt generellt tillägg.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta förslaget till arbetsordning för kongressen 2015

Malin Thorson
Stockholm, 2015-04-24
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Arbetsordning
Rättigheter
I enlighet med stadgarna har varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen yttrande- och
närvarorätt på kongressen. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. Alla
ombud har förslags- och rösträtt. Ledamöter av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt
föredragande revisor har förslagsrätt. Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller
eget arvode. Utöver det har personer eller grupper som fått ett uppdrag att redovisa till
kongressen möjlighet att lägga förslag med koppling till sitt uppdrag.
Mötesformat
Kongressen kommer att vara uppdelad i tre olika moment: kongressmässa, gruppdiskussioner
och plena. Kongressen inleds med en kongressmässa där alla ombud får sätta sig in i och
diskutera samtliga frågor. Efter kongressmässan varvas diskussionstid och plena. I plena
behandlar alla ombud alla frågor och i diskussionsgrupperna har ombuden möjlighet att
djupdyka i frågor. Alla beslut tas i plena och enklare punkter och formalia tas enbart i plena.
Under kongressmässan får ombuden möjlighet att tycka till om hur mycket tid de olika
frågorna borde få under kongressförhandlingarna och schemat anpassas i möjlig mån efter det.
Detta för att de frågor som ombudsskaran tycker är mest prioriterade ska få mest tid.
Kongressmässa
Kongressmässan sker i början av kongressen och är ett sätt för ombuden att få en översikt över
vad det finns för förslag, idéer och åsikter som borde behandlas på kongressen. Här läggs
majoriteten av ändringsförslagen och här börjar jämkningar och kompromisser göras.
På kongressmässan:
•
•
•
•

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

Gruppdiskussioner
På kongressmässan och i plena får alla ombud diskutera alla frågor men för att ha möjlighet till
en fördjupad organiserad diskussion sker också vissa diskussioner i grupper. Syftet med
gruppdiskussionerna är att bearbeta och förbättra förslagen och yrkanden och skapa en
gemensam förståelse.
•

Gruppdiskussionerna är indelade i parallella block utifrån olika teman
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•
•
•
•

Ombuden väljer vilka block de vill gå på, vid platsbrist prioriteras deltagande från så
många distrikt som möjligt samt ombud över ersättare
Diskussionen stöttas av en neutral samtalsledare, om möjligt finns en representant för
den som lagt förslaget på plats och svarar på frågor
Deltagarna har möjlighet att under diskussionen lyfta nya förslag eller jämkning och
uppmuntras att göra detta tidigt
I slutet av varje block röstar gruppen om vilka yrkanden som de vill lyfta över strecket
(för automatisk omröstning i plena). Röstningen avgörs med enkel majoritet

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

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

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

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

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

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

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

•

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

Följande frågor behandlas inte i gruppdiskussion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötesformalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse samt fastställande av resultat och balansräkning
Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet
Ersättningar för kongressombud och kongressutskott
Övriga ersättningar
Medlemsavgift
Tid och plats för kongressen 2019
Val
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Stadgetolkning av medlemslöfte (punkt 8 h, bilaga § 14:22)
Bakgrund
Föreningen UNF Opposition har framfört ett önskemål om att förbundsstyrelsen tolkar den
del av stadgarna som rör medlemslöftet. Föreningens fråga är följande:
Enligt UNF:s stadgademedlemslöfte får en medlem ej "använda drycker med högre
alkoholhalt än 2,25 volymprocent". Utgör det ett "användande" i löftets mening, att själv, på
systembolag, i affär eller på en utskänkningsplats, köpa eller eljest anskaffa en alkoholhaltig
dryck, för att skänka den eller försälja den till någon annan? Spelar det någon roll huruvida den
person som drycken gives eller säljes till själv inte är tillräckligt gammal att inköpa sådana
drycker?
Aktuell stadgeparagraf

§ 1:5 Medlemslöfte
Den som vill bli medlem i UNF ska avlägga följande medlemslöfte:
Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker
med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande
effekt.
En relaterad stadgeparagraf som kan vara av intresse är § 1:7 Medlemskapets upphörande där
det bland annat står följande:

En medlem som har brutit mot det som sägs om helnykterhet i medlemslöftet kan uteslutas.
Beslut om detta fattas av styrelsen i medlemmens förening eller av förbundsstyrelsen efter
samråd med föreningen. En medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de
framgår av IOGT-NTO-rörelsens grundsatser kan också uteslutas. Beslut om detta kan bara
fattas av förbundsstyrelsen.
Analys
I sin kärna är frågan om det användande av alkohol som nämns i medlemslöftet kan sägas
inkludera att skänka eller sälja alkohol till någon annan. En relaterad fråga är om det spelar
någon roll om mottagaren av alkoholen är minderårig. En i praktiken relaterad fråga är om den
typen av användande som ges exempel på ska ses som brott mot löftet om helnykterhet
alternativt som motverkande av UNF:s syften.
Som historisk bakgrund kan det vara intressant att veta att det första svenska medlemslöftet,
hos den första svenska godtemplarlogen 1879, löd: ”Ingen medlem må tillverka, köpa, sälja,
begagna, bjuda, förskaffa eller låta förskaffa åt andra sprithaltiga eller jästa drycker, att brukas
som läskdryck; och hvarje medlem är skyldig att på hvarje lofligt sätt motarbeta tillverkning,
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försäljning och bruk af sådana drycker”. Ett med andra ord betydligt mer omfattande löfte än
dagens.
Resultat
Min tolkning av dagens medlemslöfte är att användning med hänsyn till alkoholdrycker
generellt av både medlemmar och förbundet tolkas som att dricka eller konsumera alkohol.
Om användning skulle ges en språkligt bred tolkning skulle det t.ex. kunna ses som brott mot
medlemslöftet att använda alkohol i matlagning eller att arbeta på en restaurang med
serveringstillstånd. Min bedömning är att det inte är en önskvärd utveckling. Som medlemmar
i UNF vill vi se en värld fri från droger men alkoholens utbredning i det svenska samhället gör
att det är svårt att helt distansera sig från försäljning och konsumtion av alkohol. Ovanstående
tolkning gör att endast konsumtion av alkohol kan ses som brott mot löftet om helnykterhet.
Den begärda stadgetolkningen kan anses genomförd med ovanstående resonemang men det
finns som nämnts en relaterad del i stadgarna om motverkande av UNF:s syfte som kan vara
intressant att reflektera över. Här kan man enkelt konstatera att det finns en del handhavande
av alkohol som kan ses som förenligt med medlemskap i UNF och annat som inte gör det.
Jämför att arbeta på en bar och sälja alkohol med att äga ett bryggeri som marknadsför
alkoholdrickande. Eller jämför att hjälpa till att servera alkohol på en släktmiddag med att
systematiskt langa alkohol till minderåriga. Där emellan finns det en gråzon.
Som förbundsstyrelsen har framhållit i andra frågor rörande motverkande av UNF:s syfte så är
det här komplexa frågor som rör enskilda personer och därför bör bedömas i varje individuellt
fall utifrån allmänna principer snarare än utifrån detaljerade regler.
Förslag på tolkning
Att tolka ”använda alkoholdrycker” i stadgarnas paragraf § 1:5 Medlemslöfte som att
personligen dricka eller på motsvarande sätt konsumera alkoholdrycker.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

ställa sig bakom underlagets förslag på tolkning, samt

att

anse denna tolkning utgöra svar på UNF Oppositions begäran om stadgetolkning

Malin Thorson
Stockholm, 2015-04-21
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UNF:s Principer (punkt 8 i, bilaga § 14:23)
Bakgrund
UNF har ett dokument som samlar de principer som har antagits av olika kongresser genom
åren. För att se till att de principer som följs är aktuella och rimliga förberedde Malin Thorson
till förbundsstyrelsens möte i maj ett förslag på utrensning av vissa principer och en ändring
som förbundsstyrelsen diskuterade. Motivering
På grund av den mänskliga faktorn kom principerna tyvärr inte upp på vår
diskussionsplattform i tid och inga synpunkter har därför kunnat komma in och förslaget till
principer är oförändrat sen förra mötet. Ambitionen är att principerna ska komma upp inför
styrelsens möte och undertecknad kommer inför diskussionen på själva mötet se om det
kommit in några kommentarer då. Jag ber om ursäkt för den här missen.
Förslag till beslut
Till detta underlag finns bifogat ett förslag på uppdelning kring hur principerna ska ändras.
Kortfattat kan säga att förbundsstyrelsen föreslår rensning eller ändring av principer som inte
längre är aktuella, som täcks på bättre sätt i andra styrdokument eller som inte fyller en
meningsfull funktion för organisationen. Mer detaljerade resonemang finns som
kommentarer.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta det bifogade förslaget till reviderade principer för UNF

Malin Thorson
Stockholm, 2015-04-22
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UNF:s Principer
Förslag på principer att behålla
1971 – Vänersborg
§ 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas med.
1981 – Luleå
§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens namn krävs
medlemskap.
1995 – Örnsköldsvik
§ 82 Bara de med rösträtt får reservera sig (d.v.s. inte förbundsstyrelsen)
1997 – Köping
§ 118 Medlemsvärvningskampanjer ska klart betona vår ideologi och inte materiella förmåner.
2005 – Piteå
§ 88 UNF börjar köpa in KRAV-märkt mat, både kött och vegetabiliska produkter eftersom vi
jobbar för miljön.
§169 Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser dem som
ska sitta i utskott, leda kurser osv.
2007 – Uppsala
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor för sina
anställda.
2009 – Göteborg
§ 182 Kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista till Actives kongress, då
själva antalet ombud ej är beslutat förrän efter UNF:s kongress.
§ 264 Kongressen även fortsättningsvis ska vara minst 4 dagar lång.
2011 – Åre
§ 36 Frågor om försumbara ekonomiska värden INTE utgör frågor om eget arvode
§ 75 Granskningsutskottets roll är att uttala kritik mot förbundsstyrelsens arbete, samt att
komma med vägledande uttalanden som bör betraktas av kommande förbundsstyrelser, om
annat inte beslutas av kongressen.
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§ 185 Då personer omnämns i UNF:s framtida material ska vederbörande benämnas med det
pronomen vederbörande önskar. Detta innebär att vederbörande ska tillfrågas om vilket
pronomen vederbörande vill benämnas vid. I de fall i UNF:s material, då pronomen inte
refererar till en specifik person, skall könsneutralt pronomen användas.
§ 279 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region
ombudet representerar, när ombudsvalet sker.
§ 336 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett fast
arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 50 % av ett
prisbasbelopp per månad.
2013 – Borås
§ 254 Distrikten ska faktureras kostnaden för sina ombuds deltagaravgifter på kongressen.
§ 195 I allt UNF-material och i alla sammanhang gällande medlemsökning nämns alltid uppföljning
som en vital del
Förslag på principer att rensa ut
1972 – Umeå
§ 158 Varje ny och alla andra intresserade medlemmar ska erbjudas medlemsskolning.

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

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

Kommentar: Täcks mer utförligt och skarpare i tobakspolicyn.
1999 – Gävle
§ 247 Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar inför varje
kongress.
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Kommentar: Distrikt och förbund har ett gemensamt ansvar att involvera medlemmarna i alla
delar av den demokratiska processen. Inte motiverat att förbundet ska försöka styra distrikten
att göra just detta.
2003 – Jönköping
§ 227 Förbundsstyrelsen arbetar för att billigare alternativ i form av tält, masslogi etcetera ska
finnas så ofta som möjligt på förbundskurser.

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

Kommentar: Organisationsutskottet som utrett principen har kommit fram till att det är
opraktiskt att inrätta en ny pott utan att det är bättre att möjliggöra för distrikt och föreningar
att betala ut bidrag.
2007 – Uppsala
§ 76 Not 1 – Resultat i jämförelse mot budget – i kommande årsredovisningar redovisar utfall
enligt den budget och budgetposter som kongressen beslutat om.

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

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

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

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

Kommentar: Denna princip är en kommentar till hur verksamhetsberättelsen var utformad
2009. Den här typen av måluppföljning är en del av verksamhetsberättelsen som utvecklas
ständigt utifrån medlemmars synpunkter och inte borde bindas till ett tidigare årsmötes åsikt
om det årets verksamhetsberättelse.
Förslag på principer att ändra
Nuvarande princip

2001 – Stockholm
§ 177 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år, medlemmar mellan 16 och
20 år ska få Accent om de vill.
Förslag på ändring
§ 177 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år

Kommentar: Budgetgruppen har tittat på kostnaderna och det administrativa kring detta och
föreslår denna förändring. Om en större grupp av medlemmarna valde att få Accent skulle det
innebära en relativt stor kostnad. Motiveringen till att skicka Accent till äldre medlemmar är
bl.a. att Motdrag har fokus på den yngre målgruppen och när vi då ser över kostnaden för
medlemstidningen känns detta som en rimlig indragning.
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Verksamhetsutvecklarsystem (punkt 8 j, bilaga § 14:24)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i november tillsattes en grupp för revidering av
verksamhetsutvecklarsystem. Den består av Malin Thorson (sammankallande), Nicole
Steegmans, Anneli Bylund och Imse Nilsson (medverkande tjänsteman). De underlag gruppen
tagit fram har diskuterats på förbundsstyrelsens möte i januari och mars samt på
Kongressförfesten i januari och funnits tillgänglig på den digitala diskussionsplattformen.
Förändringar
Sedan förra förbundsstyrelsemötet har några ytterligare förändringar gjorts utöver språkliga
justeringar. I mars efterfrågade förbundsstyrelsen mer ”hårda”, sifferbaserade kriterier i
fördelningsprinciperna. Där har det nu lagts till antal rapporterande föreningar samt
medlemsökning som en del av kriterierna. Efter önskemål på Kongressförfesten har det också
skrivits in ett förtydligande om att det måste komma information om en eventuell
övergripande resurs. Det känns extra motiverat när resursen är ett nytt koncept.
Rubriken ”Upplägg av tjänsterna” har lagts till. Förutom redan existerande skrivningar
föreslås här även möjligheten att dela upp verksamhetsutvecklarna i team baserat på t.ex.
geografi och att vissa verksamhetsutvecklare kan få ett uppdrag som syftar till att stärka
arbetsledningen. I diskussioner kring hur arbetsledningen fungerar har detta kommit som
förslag för att ytterligare stärka det stöd som verksamhetsutvecklarna får i sitt arbete. Det
föreslås att det skrivs in som en möjlighet i systemet så att det om så önskas kan testas och
utvärderas under kommande mandatperiod.
Uppföljning
Förbundsstyrelsen föreslås anta förslaget till Verksamhetsutvecklarsystem med eventuella
ändringar och skicka förslaget vidare som förslag till kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta förslaget till nytt Verksamhetsutvecklarsystem

Malin Thorson
Stockholm, 2015-04-20
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Bilaga: Verksamhetsutvecklarsystem
Inledning
UNF är en organisation som bygger på lokala medlemmars engagemang och en resurs för att
stötta detta är verksamhetsutvecklare. Utgångspunkten är att UNF ska skapa trygga och
hållbara anställningar för vår personal och att distrikten ska ha mycket inflytande över hur
dessa resurser tas tillvara.
I verksamhetsutvecklarsystemet regleras:
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

Grunden för verksamhetsutvecklarna är att de som resurs ska stötta ideellt engagemang, inte
att brist på ideellt engagemang ska ersättas med anställda. Därför innebär mer drivkraft,
betalande medlemmar och verksamhet en högre andel anställd resurs. Att det finns ideellt
engagerade med medlemmar och verksamhet att stötta är också en förutsättning för att den
anställde ska få en hållbar och meningsfull arbetssituation. Distrikt som ligger lägre på dessa
parametrar har också rätt till en anställd som stöttar de på bästa sätt tillsammans med andra
stöd med målet att distriktet ska växa i drivkraft och engagemang och fullt ut kunna använda
en anställd resurs på sikt.
Fördelningen utgår från dessa principer men i praktiken handlar det om ett pussel som
behöver läggas för att fördelningen som helhet ska fungera på ett effektivt sätt. I en sådan
fördelning behöver hänsyn tas till praktiska förutsättningar som samverkansmöjligheter och
geografi. Målet är alltid att stärka UNF som organisation i sin helhet.
Upplägg av tjänsterna
Varje verksamhetsutvecklare är knuten till ett eller flera distrikt men är en gemensam resurs
för att stärka UNF som helhet. Majoriteten av arbetsdagarna disponeras av distrikten men
utöver dagar för personalvård och utbildning kan cirka 10 dagar användas till specifika
satsningar eller rörelsesamarbeten som gynnar organisationen som helhet. Detta sker i
samråd med distrikten.
Den dagliga arbetsledningen är delegerad av förbundsstyrelsen till kansliet. Det är möjligt att
dela upp verksamhetsutvecklarna i olika team baserade på t.ex. geografi. Inom dessa team kan
en verksamhetsutvecklare ges en samordnande funktion som syftar till att stötta upp
arbetsledningen och öka stödet verksamhetsutvecklarna har i sitt arbete.
Vid fördelning av verksamhetsutvecklare kan det finnas delar av en tjänst som blir en
övergripande resurs som inte är direkt knuten till ett distrikt. Denna används då enligt samma
syften som övriga verksamhetsutvecklare och uppdragsges av förbundet för att täcka upp för
andra verksamhetsutvecklare eller erbjuda förstärkning i distrikt. När det finns en
övergripande resurs ska det kommuniceras tydligt till distrikten med information om hur den
är upplagd.
Processen för hur fördelningen kan och får ändras
Ramarna för antalet tjänster sätts i budgeten som beslutas av kongressen vartannat år.
Budgeten sätter en riktlinje och förbundsstyrelsen kan som med övriga delar av budgeten göra
justeringar i detta. Utifrån de fördelningsprinciper som kongressen fastställer beslutar
förbundsstyrelsen om en fördelning på förbundsstyrelsemötena i september.
Processen för beslut om ny fördelning ser ut enligt följande:
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•
•
•
•

Beredning – informationsinsamling, analys och dialog med distrikten. Maj – augusti.
Inriktningsbeslut – en första diskussion och inriktningsbeslut tas utifrån ett förslag
som utgår från fördelningsprinciperna. Förbundsstyrelsens möte i september.
Beslut – styrelsen fattar ett slutgiltigt förslag om antal tjänster och fördelning som
sedan offentliggörs. Förbundsstyrelsens möte i november.
Verkställande – Förhandling med facket och förändringar av tjänster. Fördelningen
träder i kraft senast runt sex månader efter att förbundsstyrelsen fattat beslutet.
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Distriktsbeställt personalsystem (punkt 8 k, bilaga § 14:25)
Bakgrund
På Januari-FS diskuterades utvecklingen av verksamhetsutvecklarsystem. Två olika modeller
ställdes mot varandra: Den nuvarande med mindre modifieringar och en modell där distrikten
kan beställa tjänster och arbetsgivarservice från förbundet. Förbundsstyrelsen valde att i
januari fortsätta med det nuvarande systemet.
Anledningen för denna bilaga är inte att riva upp en gammal diskussion som redan är
processerad, utan att ge ett konkret alternativ när det slutgiltiga förslaget lämnas över till
kongressen.
Analys
Anledningen till att gå över till ett distriktsbeställt personalsystem är många, men kan
sammanfattas i tre generella punkter:
Maktlöshet i systemet
Ansvarsfördelningen mellan förbundsstyrelse (tjänstefördelning), förbundskansli
(arbetsgivning) och distrikt (arbetsledning) leder till ett antal problem. Desto fler aktörer som
är involverade, desto svårare är det för en enskild aktör att själv åtgärda problem. Det skapar
en känsla av maktlöshet, när distrikt kan känna sig beroende av förbundskansliet för åtgärder.
Förbundskansliet, å andra sidan, kan sakna fullständig information eller mandat från
distrikten för att genomföra åtgärder. Ingen aktör har tillräckligt med makt att sätta in
åtgärder själva, vilket skapar en inneboende maktlöshet i systemet.
Ineffektiv arbetsledning
Även om verksamhetsutvecklaren ska "ägas" av distriktet, så är det förbundet som sköter
löneutbetalningar och tar andra kostnader. Det gör att ägandeskapet över resursen inte är så
hög som den borde vara. Det är onekligen så att många distrikt lider av ett stort underskott i
ägandeskapet över sin överlägset största resurs (med ekonomiska mått mätt). Det gör att man
inte utnyttjar sin resurs till fullo och inte levererar en fullgod arbetsledning. Om distrikten kan
se den dagliga kostnaden och indirekt därmed också se vad de kunnat göra för pengarna i
alternativa scenarion så blir man också mer mån om att arbetsleda på ett bra sätt för att
maximera resursen.
Distrikten låses fast vid en lösning
Verksamhetsutvecklarna ska vara distriktens resurs, men en verksamhetsutvecklare kanske
inte är det som distrikten behöver mest. Vissa distrikt hade klarat sig bättre med en
heltidsarvoderad ordförande. Andra, som har goda administrativa rutiner men få fötter på
golvet, behöver kanske två halvtidsanställda värvare som kan vara ute på skolor under
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kontorstimmar. Möjligheten att hitta den bästa lösningen för varje enskilt distrikt finns inte
nu, till förmån för ett förbundsstandardiserat system.
Upplägg
Två bilagor följer. Bilaga 1 är själva systemet i sig, som framförallt specificerar fördelning av
ansvar mellan distrikt och förbundskansli. Bilaga 2 utgör en lista av minimikrav som distrikten
måste leva upp till för att vara berättigade till bidrag, eftersom en implementering av ett sådant
system skulle innebära att avsevärt större summor betalas ut till distrikten.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta Distriktsbeställt personalsystem (bilaga 1) som förslag att presentera på
kongressen i Lund 2015.

att

anta Minimikrav för distriktsbidrag (bilaga 2) som förslag att presentera på
kongressen i Lund 2015.

att

föreslå kongressen i Lund att besluta att avveckla nuvarande

verksamhetsutvecklarsystem till 2016-06-30.
Lucas Nilsson
Stockholm 2015-04-26
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Bilaga 1: Distriktsbeställt personalsystem
Introduktion
Detta dokument reglerar ansvar, skyldigheter och rättigheter gällande personal som
arbetsleds och betalas för av distrikt, men där förbundsorganisationen tillhandahåller
arbetsgivaransvaret.
Dokumentet antas av UNF:s kongress för varje tvåårsperiod. Förbundsorganisationen har rätt
att göra omtolkningar och mindre förändringar utifrån oförutsedda förutsättningar som kan
visa sig existera vid ett första implementerande av systemet.
Övergripande
UNF:s distriktsbeställda personalsystem är utformat för att ge största möjliga makt till UNF:s
distriktsstyrelser att styra över sina egna resurser, men samtidigt garantera en god
arbetsgivaretik och personalpolitik.
Varje gång förbundsorganisationen axlar arbetsgivaransvaret för personal som arbetsleds av
ett distrikt ska ett avtal upptecknas mellan distrikt och förbund. Avtalet ska tydligt reglera
ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund och ska vara i linje med detta dokument.
Avtalet ska också reglera typ av tjänst med titel och önskad tjänstgöringsgrad.
Arbetsgivaransvar erbjuds som en kostnadsfri service av förbundsorganisationen till UNF:s
distrikt. Förbundsorganisationen ska dock inte bära de direkta kostnaderna för personal som
arbetsleds av distrikt. Kostnader som förbundsorganisationen inte ska bära inkluderar t.ex.
löner, sociala avgifter, kontorshyra, resor i tjänst, arbetsmaterial, m.m. Dessa kostnader
faktureras till distriktet och ska tydligt vara specificerat i avtalet.
Ansvarsfördelningen nedan är en standardfördelning som reglerar minimikraven som ett
enskilt distrikt kan ställa gentemot förbundsorganisationen och vice versa. Om båda parter är
överens kan avträdelser från standardansvarsfördelningen göras.
Service om förbundsägt arbetsgivaransvar ska erbjudas av samtliga distrikt och är en rättighet.
Förbundsorganisationen förbehåller sig dock att neka ett distrikt att skriva ett avtal om
distriktet inte kan garantera att en god arbetsgivaretik kan upprätthållas. Detta kan inkludera,
men gäller inte uteslutande, att distriktet inte kan tillhandahålla vad förbundsorganisationen
bedömer som tillräckligt trygga anställningsformer eller tillräckligt goda lönevillkor.
Förändring/uppsägning av avtal
Ett distrikt har möjlighet att begära förändring av avtalet utefter verksamhetens behov. Detta
kan inkludera, men gäller inte uteslutande, förändrade ekonomiska förutsättningar,
förändrade behov av tjänstens inriktning/befattningsbeskrivning/titel eller förändrade
prioriteringar i distriktets verksamhet. Större förändringar av avtalet som distriktet vill

106 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

genomföra ska ha stöd i beslut som fattats på distriktets distriktsårsmöte, såvida särskilda skäl
inte föreligger.
Förbundsorganisationen har möjlighet att avbryta eller begära förändring av avtalet om
förbundsorganisationen upplever att distriktsstyrelsen inte lever upp till de förväntningar
som ställts i ansvarsfördelningen eller på ett fullgott sätt inte kan möjliggöra för
förbundsorganisationen att upprätthålla bästa möjliga arbetsgivaretik.
Vid begäran om förändring av avtalet behöver båda parter vara överens för att en förändring
ska ske. Förbundsorganisationen har rätt att neka en begärd förändring om den upplever att
det saknas demokratisk förankring från distriktets årsmöte och särskilda skäl inte föreligger.
Avtalen skrivs med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid och bör förnyas årligen i samband
med att en ny distriktsstyrelse tillträder.
Ansvarsfördelning
Nedanstående standardansvarsfördelning (och eventuella omförhandlade sådana) ska tydligt
framgå i avtalet.
Rekrytering
Område

Förbund

Distrikt

Kompetensprofil/befattningsbeskrivning

Konsulterande

Beslut

Tjänsteutlysning

Beslut

Konsulterande

Selektion av kandidater för arbetsintervju

Konsulterande

Beslut

Genomförande av arbetsintervjuer

Informeras

Beslut

Löneförhandling

Beslut*

Informeras

Beslut om anställning

Vetorätt

Beslut

Introduktion

Ansvar**

Ansvar**

* I enlighet med transparent och tydlig lönepolicy.
** Delat gemensamt ansvar för introduktion av nyanställda.
Löner och förmåner
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Område

Förbund

Distrikt

Lönesamtal

Beslut

Konsulterande

Lönesättning

Beslut*

Informeras

Förmåner

Beslut*

Informeras

Löneadministration

Ansvar

Ej ansvar

Område

Förbund

Distrikt

Titel

Konsulterande

Beslut

Befattningsbeskrivning

Konsulterande

Beslut

Tjänstgöringsgrad

Vetorätt

Beslut

Anställningsform

Vetorätt

Beslut

Facklig förhandling och MBL

Beslut

Informeras

Område

Förbund

Distrikt

Kontor och kontorsutrustning

Beslut

Konsulterande*

IT-verktyg

Beslut*

Informeras

Åtgärder i enlighet med arbetsmiljölagen

Beslut*

Informeras

* I enlighet med transparent och tydlig lönepolicy.
Villkor

Arbetsmiljö och -redskap

* Bär kostnaden
Fortbildning och utveckling

108 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Område

Förbund

Distrikt

Fortbildning och personalsamlingar

Beslut

Konsulterande

Utvecklingssamtal

Beslut

Konsulterande

Område

Förbund

Distrikt

Arbetsledning

Vetorätt/Beslut* Beslut

Semesterförläggning

Beslut

Konsulterande

Personalpolicies

Beslut

Informeras

Arbetsledning

* Vid orimliga krav eller undermålig arbetsledning som får konsekvenser som påverkar
arbetsmiljö förbehåller sig förbundsorganisationen rätten att överträda distriktens
arbetsledning. Förbundsorganisationen har också rätten att ge generella
arbetsledningsdirektiv om distriktens arbetsledning är undermålig. Då ska dessa vara i
enlighet med befattningsbeskrivningen.
Uppsägning
Område

Förbund

Distrikt

Uppsägning

Beslut

Konsulterande

Överlämning

Konsulterande

Beslut
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Bilaga 2: Minimikrav på för distriktsbidrag
Syfte
Syftet med dokumentet är att garantera att distriktsbidraget inte missbrukas eller nyttjas för
oönskade ändamål. Dokumentet reglerar ett antal minimikrav som varje distrikt ska uppnå för
att distriktsbidraget ska betalas ut. Om minimikraven inte uppnås äger
förbundsorganisationen rätt att strypa hela eller delar av distriktsbidraget.
Minimikrav
•
•
•

•
•
•

Distriktsanställd personal ska ha liknande lönevillkor och förmåner som personal som
lyder under förbundets lönepolicy.
Distriktsanställd personal får ej inneha förtroendeuppdrag i distriktet eller i distriktets
föreningar.
Arvoden som betalas ut för löpande arbete (ej punktinsatser) ska vara reglerade i
tjänstegrad och ej motsvara mer än ett halvt prisbasbelopp per månad för en
motsvarande heltidsarvodering.
Arvoden som betalas ut för löpande arbete (ej punktinsatser) ska vara demokratiskt
förankrat enligt beslut på distriktsårsmöte.
Engångsarvoden ska hållas till en minimal nivå och helst inte innefatta distriktens
förtroendevalda.
Bokslut som granskats av revisorer och korrekt behandlats på ett stadgeenligt
distriktsårsmöte ska kunna presenteras.
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Förslag på förslag på medlemsavgift för kommande
mandatperiod (punkt 8 l, bilaga § 14:26)
Medlemsavgift är något vi kommer att fastslå på kongressen. Inför det här beslutet har vi inte
genomfört någon större utredning, utan snarare tittat på om det nuvarande beloppet funkar
och tjänar sitt syfte. Min utgångspunkt har varit att beloppet ska vara tydligt symboliskt, men
ändå inte vara minimal. 50 kronor är ett väl inarbetat belopp som jag upplever fyller det behov
vi har. Därför föreslår jag att vi behåller samma nivå som idag.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
Att

anta förslaget som sitt förslag till kongressen.

Eric Tegnander
Solna, 2015-04-27
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Förbundsstyrelsens förslag om Medlemsavgift i UNF
UNF:s medlemsavgift kan variera, men har nu under ett antal år legat på 50 kronor per medlem
och år. Vi i förbundsstyrelsen uppfattar att den nivån är lagom och ser inget behov av att göra
en förändring. Tvärtom anser vi att beloppet 50 kronor är ett bra och inarbetat belopp.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2016 och 2017 till 50 kronor/år.
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Fastställande av medlemsantal (punkt 8 m, bilaga § 14:27)
Vid varje årsskifte fastställs UNF:s officiella medlemsantal. Den 31 december stannar den
interna klockan hos medlemsregistersystemet (IRMA) för att de respektive förbundens
medlemsregisteransvariga ska ha tid att hinna med allting som ska göras före årsskiftet innan
det blir årsskifte i systemet, vilket sker först ett par veckor senare. Alla liggande medlemsansökningar och föreningsförändringar matas in, och sedan händer två stora saker:
•
•

"Tvåårsrestanter", d.v.s. medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift under det
gångna året eller det innan, utesluts på grund av bristande betalning.
"26-åringar", d.v.s. medlemmar som fyllt 25 under det gångna året, flyttas över till
IOGT-NTO.

UNF:s officiella medlemsantal ska vara exklusive tvåårsrestanterna men inklusive 26åringarna. Vid detta årsskifte lämnade vi över 185 UNF:are till IOGT-NTO och när vi faktiskt
inleder året är medlemsantalet därmed något lägre.
Siffrorna bygger på en årsskiftesmedlemslista som medlemsregisteransvarig Johan Persson
och administrativ sekreterare Jobjörn Folkesson tagit fram.
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Medlemsstatistik 2013/2014
Årsskiftet 2013/2014

Varav
Antal betalande
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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

Årskiftet 2014/2015

Varav
Antal betalande

Förändring

Varav
Antal betalande

710
290
153
167
715
514
644
41
84
291
107

400
143
74
85
314
252
198
21
40
164
59

602
228
134
141
713
360
507
37
93
270
98

376
134
71
66
277
197
336
30
49
138
58

-15 %
-21 %
-12 %
-16 %
0%
-30 %
-21 %
-10 %
11 %
-7 %
-8 %

-6 %
-6 %
-4 %
-22 %
-12 %
-22 %
70 %
43 %
23 %
-16 %
-2 %

303

182

270

155

-11 %

-15 %

284
193
134
222
172
358
716
395
141
390
253
7277

138
119
66
120
67
193
359
305
80
182
99
3660

262
214
107
225
149
311
575
432
161
249
163
6301

142
129
52
128
80
209
377
360
105
145
103
3717

-8 %
11 %
-20 %
1%
-13 %
-13 %
-20 %
9%
14 %
-36 %
-36 %
-13 %

3%
8%
-21 %
7%
19 %
8%
5%
18 %
31 %
-20 %
4%
2%

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa antalet medlemmar vid årsskiftet 2014/2015 till 6301, samt

att

fastställa antalet betalande medlemmar vid årsskiftet 2014/2015 till 3717.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2015-04-27

114 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Gemensamma stadgeändringar (punkt 8 n, bilaga § 14:28)
Bakgrund
På riksstyrelsens sammanträde i mars lyftes behovet av att göra några gemensamma
stadgeändringar. Herman Ferner från IOGT-NTO, Leif Andersson från Junis och Lina Boberg
från UNF har efter det mötet pratat om eventuella ändringar vi vill göra. Ändringar som har
diskuterats är rörande fadderföreningar, kretsar och jäv.
Gruppen har diskuterat olika formuleringar och möjligheter för att anta stadgan för olika
förbund och kommit fram till olika slutsatser om vad vi vill få in.
Från UNF:s håll har jag framfört att vi vill styrka delar om fadderföreningskap för Junisförening ur vår stadga och att vi tycker en av IOGT-NTO föreslagen ändring rörande
upplösande av krets låter bra.
Förslag
Jag förslår därför att förbundsstyrelsen antar dessa stadgeändringar rörande kretsar:
att: det i § 5:12 mellan "En krets kan upplösas genom beslut…" och "… med två tredjedels
majoritet på ett kretsårsmöte." läggs till "på två på varandra följande kretsårsmöten eller"
att: det i § 5:12 efter " Vid upplösning av en krets förfogar distriktsrådet över kretsens
kvarvarande egendom." läggs till "Finns det inget verksamt distriktsråd förfogar riksstyrelsen
över den kvarvarande egendomen."
Samt rörande fadderföreningar:
att: punkten ” En förening som bedriver verksamhet i en förening inom IOGT-NTO:s
Juniorförbund är fadderförening åt denna.” och punkten ” Fadderföreningen ska utse en
ansvarig juniorledare som ingår i juniorföreningens styrelse.” i § 4:1 styrks.
att: punkten ” s) val av ansvarig juniorledare om föreningen bedriverjuniorverksamhet” och ”
u) val av ombud och ersättare till IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöte om
föreningen bedriver juniorverksamhet” i § 4:4 stryks.
att: punkten ” Föreningen kan bedriva juniorverksamhet inom IOGT-NTO:s Juniorförbund.
En förening som bedriver verksamhet i en juniorförening är fadderförening åt denna.
Fadderföreningen ska utse en ansvarig juniorledare som ingår i juniorföreningens styrelse.” i §
4:7 stryks.
att: sista meningen i punkten ” Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya
revisorerna ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. Om
föreningen bedriver juniorverksamhet är revisorerna också revisorer i juniorföreningen.” i §
4:12 stryks.
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att: punkten ” Om kretsen bedriver juniorverksamhet i en juniorförening ska årsmötet utse en
ansvarig juniorledare som ska ingå i styrelsen.” i § 5:5 stryks.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

skicka förslaget rörande gemensamma stadgeändringar till kongressen

Lina Boberg
Tollare Folkhögskola, 2015-04-26
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Utkast budget 2016-2017 (punkt 8 o, bilaga § 14:29)
Budgetgruppen består av Imse Nilsson, Lina Boberg, Lucas Nilsson och Malin Thorson. Till
detta möte har vi förberett ett utkast på budget för 2015-2017 med en första beräkning på
siffrorna. Utskotten har även fått komma in med önskemål om pengar man vill ha avsatta i
budgeten för specifika ändamål.
I det bifogade förslaget finns det fem områden att uppmärksamma lite extra. Gruppen föreslår
förändringar i stöd till landet där vi tycker att Pengar Att Söka ska plockas bort och läggas till i
distriktsbidrag, att FS till förfogande ska ökas och antalet verksamhetsutvecklartjänster
minskas. Gruppen föreslår vidare en minskning i budget för Motdrag där vi inte vill styra
huruvida det är antalet nummer eller kvaliteten i dom som ska minskas.
Attitydpåverkanssatsningens fortsättning och framtid är osäker och gruppen föreslår att det
finns tillräckligt mycket pengar för att täcka en tjänst där under två år. Sist men inte minst
föreslår vi även att förbundet de kommande två åren avsätter 2 miljoner per år för framtida
ekonomisering av verksamheten. De pengarna ska kunna gå till testverksamhet av insamling
eller utvidgning av det gemensamma internationella arbete för att vi ska bygga en stabilare
grund att stå på i framtiden. Budgetgruppen vill att utskottens arbete täcks av utskottspotter
som fås genom budgetposten ”Verksamhetsområdesprojekt”. Detta leder till att potterna
under underbudgeten ”Styrelsen” blir mindre mindre.
Några sista saker som kan vara bra att notera är att:
•
•
•
•
•
•

gruppen föreslår att förbundsstyrelsens möten ska vara ett dyrt och fyra billiga per år
några nya potter finns och några gamla är bortplockade
utskotten har fått önska vilka budgetförändringar man har velat göra, dessa är inlagda i
budgeten utan att budgetgruppen har värderat dom
vissa omförflyttningar ha gjorts om och en underbudget har plockats bort samt att en
har bytt huvudområde
målsättningen med UNF-shoppen ska vara att den genererar en liten vinst och det ska
synas i budgeten
sommarläger har plockats bort ur budgeten

Uppföljning
Efter förbundsstyrelsens möte kommer gruppen att jobba vidare med förändringar både
utifrån styrelsens diskussion men även utifrån förändringar i arbetsplanens mål och
bildningssystemet.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta utkastet till budget 2016-2017

Lina Boberg
Uppsala, 2015-02-24
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Huvudbudget 2016
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning
Summa intäkter:

Intäkt
210 000 kr
800 000 kr
1 800 000 kr
19 300 000 kr
30 000 kr
150 000 kr
22 290 000 kr

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

Kostnad
1 070 000 kr
3 720 000 kr
2 106 000 kr
6 565 000 kr
3 760 000 kr
895 000 kr
1 370 000 kr
3 025 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
24 011 000 kr

Verksamhetsresultat:

-1 721 000 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-45 000 kr
-1 766 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

400 000 kr
-5 000 kr
-1 371 000 kr

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

-600 000 kr
19 103 594 kr
-19 300 000 kr
-2 167 406 kr
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Underbudgetar 2016
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Förbundsstyrelsemöten
Praktiskt arbete
Arvode
Summa

30 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
640 000 kr
1 070 000 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 7,5 tjänster
Utbildning
100 000 kr
Personalkostnader
3 500 000 kr
Telefonkostnader
40 000 kr
Resekostnader
80 000 kr
Summa
3 720 000 kr
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra kanslikostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Medlemsregister
Kommunikation
Administration
Medlemsutskick
Revision
Summa
4. Stöd till landet - Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader
Summa
5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring
Summa

586 000 kr
200 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
210 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr
2 106 000 kr
15 tjänster
530 000 kr
265 000 kr
280 000 kr
90 000 kr
5 400 000 kr
6 565 000 kr

150 000 kr
400 000 kr
970 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr
3 760 000 kr

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

590 000 kr
85 000 kr
120 000 kr
100 000 kr
895 000 kr

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren

225 000 kr
250 000 kr
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Distriktsstyrelsesamling
Distriktsordförandenätverk
Förbundssamling
Specialisten
Folkhögskoleutbildning
Summa

300 000 kr
145 000 kr
100 000 kr
200 000 kr
150 000 kr
1 370 000 kr

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

600 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
125 000 kr
160 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
75 000 kr
3 025 000 kr
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Huvudbudget 2017
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning
Summa intäkter:

Intäkt
250 000 kr
800 000 kr
1 800 000 kr
19 300 000 kr
30 000 kr
200 000 kr
22 380 000 kr

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

Kostnad
1 140 000 kr
3 720 000 kr
2 006 000 kr
6 640 000 kr
3 800 000 kr
895 000 kr
1 445 000 kr
2 735 000 kr
1 300 000 kr
1 500 000 kr
25 181 000 kr

Verksamhetsresultat:

-2 801 000 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-45 000 kr
-2 846 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

400 000 kr
-5 000 kr
-2 451 000 kr

Upplösning för kongress
Avsättningar
Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel
Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel
Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner:

600 000 kr
19 300 000 kr
-19 300 000
kr
-1 851 000 kr
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Underbudgetar 2017
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Förbundsstyrelsemöten
Praktiskt arbete
Arvode
Summa
2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader
Summa
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra lokalkostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Medlemsregister
Kommunikation
Administration
Medlemsutskick
Revision
Summa
4. Stöd till landet - Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader
Summa
5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring
Summa

30 000 kr
220 000 kr
250 000 kr
640 000 kr
1 140 000 kr
7,5 tjänster
100 000 kr
3 500 000 kr
40 000 kr
80 000 kr
3 720 000 kr

586 000 kr
200 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
210 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr
2 006 000 kr
15 tjänster
530 000 kr
265 000 kr
280 000 kr
90 000 kr
5 475 000 kr
6 640 000 kr

150 000 kr
400 000 kr
1 010 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr
3 800 000 kr

6. Verksamhet - Information och material
Medlemstidning
Hemsida
UNF-shop
Materialproduktion
Summa

590 000 kr
85 000 kr
120 000 kr
100 000 kr
895 000 kr

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren

225 000 kr
275 000 kr
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Distriktsstyrelsesamling
Distriktsordförandenätverk
Förbundssamling
Specialisten
Folkhögskoleutbildning
Summa

300 000 kr
145 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
1 445 000 kr

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

600 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
125 000 kr
160 000 kr
250 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
35 000 kr
2 735 000 kr
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Förslag på jämlikhetsbokslut 2013-2015 (punkt 8 p,
bilaga § 14:30)
Bakgrund
2007 antog UNF:s kongress ”Jämställd organisation” som innehöll mål och åtgärder kopplat
till jämställdhet. Utifrån detta mätte förbundsstyrelsen olika variabler och presenterade detta
på kongresserna i form av jämställdhetsbokslut. Förutom kön har bokslutet kommit att
inkludera viss data för ålder, regional tillhörighet och antal år som förtroendevald och det
bytte därför namn till Jämlikhetsbokslutet. Från kongresserna 2011 och 2013 har önskan
framkommit att ha ett bredare perspektiv än enbart kön. Frågan om jämlikhetsbokslutets
utformning har varit uppe som diskussion hos förbundsstyrelsen tidigare under året och även
diskuterats med medlemmar på kongressförfesten i Västerås.
Analys
Den största frågan vad gäller jämlikhetsbokslutet är själva utformningen eftersom det på
kongresser beslutats att variabler ska mätas, men inte vad det är som ska mätas. Det är också
en diskussion som dyker upp på kongressen varje år, huruvida syftet uppnås genom det
upplägg som är. Kan vi dra tillräckligt stora slutsatser utifrån det datat?
Det har även samlats in data för deltagare på förbundsarrangemang till detta
jämlikhetsbokslut men då all information inte finns att tillgå för varje arrangemang och kurs så
har sociala utskottet diskuterat huruvida denna ska redovisas eller ej.
Resultat
Sociala utskottet diskuterade frågan om utformning av framtida jämlikhetsbokslut på sitt
utskottsmöte och kom fram till att det behövs tydligare direktiv från kongressen vilken
information som ska samlas in, eftersom det i många fall måste till nya strukturer och rutiner
för att kunna samla in information som överskrider den som bokslutet innehåller idag. Vi kom
framförallt fram till att det är begränsande att enbart analysera styrelser. Även UNF:s
demokratiska processer och deltagandet däri bör analyseras, liksom deltagandet på
arrangemang där deltagare väljs samt andra positioner som utses av förbundsstyrelsen, såsom
utskottsmedlemmar och ansvariga/ledare på arrangemang. Vi skulle även vilja se tid som
medlem och distriktstillhörighet samt tidigare erfarenhet av kongress/DÅM där detta är
applicerbart som variabler.
Sociala utskottet enades även att den statistik som sammanställts om deltagare på
förbundsarrangemang inte ska vara en del av det jämlikhetsbokslut som läggs fram men att det
ändå skickas med här för att förbundsstyrelsen ska kunna ta del av det.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

skicka Förslag på jämlikhetsbokslut 2013-2015 till kongressen

Malin Andersson
Stockholm, 2015-04-26
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Förslag Jämlikhetsbokslut 2013-2015
Bakgrund
2007 antog UNF:s kongress ”Jämställd organisation” som innehöll mål och åtgärder kopplat
till jämställdhet. Utifrån detta mätte förbundsstyrelsen olika variabler och presenterade detta
på kongresserna i form av jämställdhetsbokslut. Förutom kön har bokslutet kommit att
inkludera viss data för ålder, regional tillhörighet och antal år som förtroendevald och det
bytte därför namn till Jämlikhetsbokslutet. Mellan 2013-2015 har en påbyggnad skett på
jämlikhetsbokslutet då ålder har utökats som variabel.
Analys
Förbundsstyrelsen har under 2013-2015 jobbat med målen för jämlikhet på flera sätt.
Framförallt har normkritik fått ta en större roll i UNF:s sociala område än tidigare. Vi tror att
begränsande normer är de primära faktorerna för att hindra ett hållbart engagemang i
organisationen. Allt inkluderingsarbete måste därför utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv.
Jämlikhetsbokslutet är ett sätt att följa arbetet med jämlikhet och jämställdhet som görs i UNF
som utgår ifrån statistik. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns många viktiga
och begränsande normer som inte är mätbara och därmed inte är med i jämlikhetsbokslutet.
Utifrån jämställdhetsbokslutet för 2013 – 2015 går det att dra följande slutsatser:
•

•

•

•
•
•

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

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

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

notera förbundsstyrelsens Jämlikhetsbokslut 2013-2015,

att

jämlikhetsbokslutet förutom data från förbundsstyrelse, distriktsstyrelser och
föreningsstyrelser även ska innehålla data om deltagande i distriktsårsmöte och
kongress, deltagande i förbundsarrangemang där deltagare väljs ut samt andra
uppdrag som tilldelas individer av förbundsstyrelsen,

att

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

att

förbundsstyrelsen ska presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra
strukturer inom UNF
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Sammanställning av data från styrelseposter och ombud
Könsfördelning Föreningsstyrelser 2013

Tjejer

Killar

Totalt

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Föreningsordförande

35

75

110

32%

68%

Vice föreningsordförande

14

24

38

37%

63%

Föreningskassör

45

59

104

43%

57%

Föreningssekreterare

62

42

104

60%

40%

Föreningsledamöter

105

99

204

51%

49%

Totalt

261

299

560

47%

53%

Procentuell åldersfördelning
Föreningsstyrelser 2013

13-15

16-18

19-21

22-25

>25

Föreningsordförande

19%

35%

20%

20%

6%

Vice föreningsordförande

32%

39%

3%

18%

8%

Föreningskassör

13%

19%

22%

15%

31%

Föreningssekreterare

21%

38%

14%

23%

4%

Föreningsledamöter

23%

40%

15%

11%

8%

Totalt

22%

34%

16%

16%

11%

Procent
Killar

Könsfördelning Distriktsstyrelser 2013

Tjejer

Killar

Totalt

Procent
Tjejer

Distriktsordförande

14

10

24

58%

42%

Vice distriktsordförande

1

5

6

17%

83%

Distriktskassör

11

9

20

55%

45%

Distriktssekreterare

16

4

20

80%

20%

Distriktsledamöter

38

29

67

57%

43%

Totalt

80

57

137

58%

42%
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Procentuell åldersfördelning
Distriktsstyrelser 2013

13-15

16-18

19-21

22-25

>25

Distriktsordförande

0%

29%

54%

17%

0%

Vice distriktsordförande

17%

33%

50%

0%

0%

Distriktskassör

5%

25%

30%

25%

15%

Distriktssekreterare

5%

20%

55%

15%

5%

Distriktsledamöter

18%

46%

23%

12%

0%

Totalt

11%

36%

36%

15%

3%

Könsfördelning Föreningsstyrelser 2014

Tjejer

Killar

Totalt

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Föreningsordförande

44

74

118

37%

63%

Vice föreningsordförande

10

19

29

34%

66%

Föreningskassör

49

71

120

41%

59%

Föreningssekreterare

61

45

106

58%

42%

Föreningsledamöter

94

101

195

48%

52%

Totalt

258

310

568

45%

55%

Procentuell åldersfördelning
Föreningsstyrelser 2014

13-15

16-18

19-21

22-25

>25

Föreningsordförande

20%

26%

30%

16%

8%

Vice föreningsordförande

24%

34%

14%

14%

14%

Föreningskassör

17%

19%

18%

18%

28%

Föreningssekreterare

25%

33%

25%

13%

4%

Föreningsledamöter

31%

31%

19%

13%

5%

Totalt

24%

28%

22%

15%

11%
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Könsfördelning Distriktsstyrelser 2014

Tjejer

Killar

Totalt

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Distriktsordförande

8

15

23

35%

65%

Vice distriktsordförande

1

6

7

14%

86%

Distriktskassör

15

7

22

68%

32%

Distriktssekreterare

15

4

19

79%

21%

Distriktsledamöter

24

37

61

39%

61%

Totalt

63

69

132

48%

52%

Procentuell åldersfördelning
distriktsstyrelser 2014

13-15

16-18

19-21

22-25

>25

Distriktsordförande

0%

35%

43%

22%

0%

Vice distriktsordförande

14%

29%

29%

14%

14%

Distriktskassör

5%

27%

36%

27%

5%

Distriktssekreterare

11%

42%

32%

16%

0%

Distriktsledamöter

18%

41%

26%

13%

2%

Totalt

11%

37%

32%

17%

2%

Distriktsordförandena

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

Tjejer

70%

70%

67%

68%

61%

52%

58%

35%

Killar

30%

30%

33%

32%

39%

48%

42%

65%

Tjejer, snittålder

18,7

19,6

20,4

20,7

19,4

19,4

19,1

19,6

Killar, snittålder

20,9

19,5

19,1

22,3

21,8

20,2

19,7

19,9

Snittålder

19,5

19,6

20,0

21,2

20,3

19,8

19,3

19,8

Genomsnittligt antal år på
posten*

1,6

1,3

1,6

1,6

1,3

1,4

1,4

1,5
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Anmälda ombud kongressen

Tjejer

Killar

Totalt

Procent
Tjejer

Procent
Killar

2007

73

56

129

57%

43%

2009

52

42

94

55%

45%

2011

56

41

97

58%

42%

2013

49

39

88

56%

44%

Totalt

230

178

408

56%

44%
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Sammanställning av data från förbundskurser*
Föreslås inte ingå i jämlikhetsbokslutet p.g.a. inkomplett information.
*Data från 2013 är från Höjdaren globalt och Höjdaren Drogpolitik samt midsommarkursen,
data från 2014 är från Höjdaren Socialt, Höjdaren Förebygg, Certifierad normbrytare,
midsommarkursen, ett bra uteliv och sommarfestivalen.
Fördelning av
deltagarplatser
mellan könen

Tjejer

Killar

2013

37

2014
Totalt

Totalt

Procent
Tjejer

Procent killar

15

52

71%

29%

63

56

119

53%

47%

100

71

171

58%

42%

Procentuell
Åldersfördelning av
deltagarplatser
13-15

16-18

19-21

22-25

>25

2013

2%

33%

25%

31%

10%

2014

19%

29%

26%

19%

7%

Totalt

17%

30%

26%

19%

7%

Fördelning mellan
distrikten

2013

2014

Stockholm

8

19

Uppsala

2

5

Södermanland

3

2

Östergötland

3

2

Jönköping

2

3

Kronoberg

1

3

Kalmar

1

3
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Gotland

1

0

Blekinge

0

0

Skåne

5

4

Halland

0

2

Göteborg&Bohuslän 12

9

Älvsborg

0

3

Skaraborg

4

7

Värmland

1

7

Örebro

2

6

Västmanland

0

6

Dalarna

0

7

Gävleborg

0

0

Västernorrland

1

17

Jämtland

1

7

Västerbotten

4

1

Norrbotten

1

6

Totalt

52

119

Sammanställning av data från kongress
Deltagare på kongressen 2013 (inkl
personal och funktionärer)

Antal

Procent

Tjejer

207

53%

Killar

183

47%

Totalt

390

100%

Kön
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Ålder
<13

1

0%

13-15

72

18%

16-18

100

26%

19-21

81

21%

22-25

85

22%

>25

51

13%

Totalt

390

100%
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Förslag på nytt drogpolitiskt program (punkt 8 q, bilaga § 14:31)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i mars fick förbundsstyrelsen ett första utkast på nytt
drogpolitiskt program, nedan följer det färdiga förslaget som sedan ska antas av.
Det bör tilläggas om att ambitionen om att det drogpolitiska programmet skulle innehålla
någon form av källor tyvärr inte är aktuellt då tiden inte räckt till för att hitta bra källor.

Förbundsstyrelen föreslås besluta
att

anta förslaget på drogpolitiskt program

Nicole Steegmans
Umeå, 2015-04-27
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Antaget 2013

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

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

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program

Vägen mot en solidarisk och demokratisk
värld fri från droger

Vägen mot en solidarisk och demokratisk
värld fri från droger

Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund

Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm
2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm
2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping
2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping
2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg
2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg
2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013

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

UNF:s syn på droger

UNF:s syn på droger

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

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

och människan.

UNF:s drogdefinition

UNF:s drogdefinition

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

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

Droganvändande

Droganvändande

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

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

Människan

Människan

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

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

Medel

Medel

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

Droger har en berusande effekt som helst vill
upplevas igen. Detta leder ofta till att ett både
fysiskt och psykiskt beroende till drogen
utvecklas. När en person har använt droger
under en längre tid så kommer drogen styra
dennes liv och göra att personen blir passiv
vilket skadar både människan själv och
samhället. Vilken typ av drog det är har
betydelse för hur berusande,
beroendeframkallande och giftig den är.
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Miljö

Miljö

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

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

Marknad

Marknad

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

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

Drogskador

Drogskador

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

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

Medicinska skador

Medicinska skador

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

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

Sociala skador

Sociala skador

Fysisk och psykisk misshandel, ekonomiska

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

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

Ekonomiska skador

Ekonomiska skador

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

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

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

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

Politiska skador

Politiska skador

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

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

Drogpolitiska samband

Drogpolitiska samband

Det finns flera avgörande samband för vilka

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

politiska åtgärder som är motiverade att
använda.

Viktiga sådana är:

Viktiga sådana är:

Totalkonsumtionsmodellen

Totalkonsumtionsmodellen

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

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

Preventionsparadoxen

Preventionsparadoxen

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

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

Desintresseringsprincipen

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

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

Den triangulära preventionsmodellen

Den triangulära preventionsmodellen

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

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

UNF:s lösningar

UNF:s lösningar

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

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

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

Samhälle och attityder

Samhälle och attityder

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

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

Normer

Normer

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

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

Offentliga rummet

Offentliga rummet

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

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

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

Nyktra mötesplatser

Nyktra mötesplatser

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

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

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

•
•
•

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

•
•
•

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

•

•
•
•

goda öppettider.
att alkoholförsäljning inte
förekommer i samband med idrottsoch kulturarrangemang
att god kvalité och brett utbud på
alkoholfritt finns hos alla som innehar
serveringstillstånd
att alla barn och unga alltid har rätt till
att ha en nykter närvarande vuxen
att det inte ska vara tillåtet för vuxna
att erbjuda minderåriga barn alkohol
att drogfria förebilder ges utrymme
och lyfts fram

•

•

•
•
•

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

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete

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

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

Det förebyggande ansvaret

Det förebyggande ansvaret

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

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

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

Drogperspektivet

Drogperspektivet

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

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

Aktörer

Aktörer

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

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

oftast indirekt reklam för alkoholdrycker.

Forskning och utbildning

Forskning och utbildning

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

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

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

•

att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
att tvångsliknande drogtester mot
unga inte används om personen inte
är brottsmisstänkt
att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
att alkoholindustrin inte ges utrymme
att bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning
att alkoholperspektivet genomsyrar
alla politikområden så att hänsyn tas
till sociala aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i
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•
•

alkohol- och narkotikafrågor
att alla kommuner har uppdaterade
drogpolitiska program
att utbildningsväsendet genomsyras
av ett omfattande drogförebyggande
arbete

•
•

alkohol- och narkotikafrågor
att alla kommuner har uppdaterade
drogpolitiska program
att utbildningsväsendet genomsyras
av ett omfattande drogförebyggande
arbete

Globalt

Globalt

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

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

Utvecklingshinder

Utvecklingshinder

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

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

Global alkoholindustri

Global alkoholindustri

I många utvecklingsländer utan en historisk
alkoholtradition saknas kunskap om hur en
effektiv alkoholpolitik bedrivs och det finns
ingen reglering av försäljning och

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

marknadsföring av alkohol. Alkoholindustrin
är otroligt skicklig på att utnyttja detta genom
att måla upp en bild av alkoholen som en del
av västerländsk framgång, välmående och
rikedom.

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

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

Internationella organisationer och marknader

Internationella organisationer och marknader

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

•

att alkohol behandlas som en drog och

•

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

därmed ingår som ett problem i
folkhälsopolitiken
•

att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken

•

att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken

•

att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion

•

att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion

•

att folkhälsa står över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal

•

att folkhälsa ska stå över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal

•

att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
restriktiv drogpolitik

•

att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
restriktiv drogpolitik

•

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

•

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

Tillgänglighet och pris

Tillgänglighet och pris

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

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

Tillgänglighet och monopol

Tillgänglighet och monopol

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

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

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

Försäljning och kontroll

Försäljning och kontroll

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

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

Serveringstillstånd är samhällets metod för
att kontrollera att bara lämpliga
uteställen/krogar/restauranger serverar
alkoholdrycker. Idag bryts reglerna för

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

servering systematiskt och metoden har
havererat. Tillstånden har gått från att vara
ett speciellt förtroende till att ses som en
rättighet. Ett exempel på att reglerna inte
fungerar är den överservering som sker och
som leder till brutalt krogvåld och ett mer
otryggt uteliv. Principen bör vara att
serveringstillstånd ges restriktivt och att
folkhälsan främjas vid beslut om
serveringstillstånd. Näringslivets intressen
får inte gå före alkohol- och folkhälsopolitiska
mål.

Pris

Pris

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

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

Marknadsföring

Marknadsföring

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

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

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

alkoholindustrin inte ska ges utrymme att
marknadsföra sig.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

•
•

•

•
•
•

•

•

att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med det
långsiktiga målet att alkoholen bär
sina egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd
görs om så att folkhälsopolitiska
intressen prioriteras
att alkoholservering inte sker efter
01.00
att 20-årsgräns för köp och
konsumtion av alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol återinförs på
partihandel, import, export och
produktion av alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad

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

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

•
•

•

•
•
•

•

•

att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med det
långsiktiga målet att alkoholen bär
sina egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd
görs om så att folkhälsopolitiska
intressen prioriteras
att alkoholservering inte sker efter
01.00
att 20-årsgräns för köp och
konsumtion av alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol återinförs på partihandel,
import, export och produktion av
alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
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•
•

•
•
•

personal
att införselkvoter av alkohol
reduceras
att tillsynsansvariga ges möjligheter
och verktyg för kontroll, uppföljning
och åtgärder
att ett totalförbud på marknadsföring
av alkohol införs
att nationella lagar kring
marknadsföring respekteras
att självreglering aldrig ska ersätta
lagstiftning av marknadsföring av
alkohol

•

•

•
•

personal
att införselkvoter av alkohol mellan
EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin
och 1 l sprit
att tillsynsansvariga ges möjligheter
och verktyg för kontroll, uppföljning
och åtgärder
att ett totalförbud på marknadsföring
av alkohol införs
att självreglering aldrig ska ersätta
lagstiftning av marknadsföring av
alkohol

Stöd vid missbruk

Stöd vid missbruk

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

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

Stödresurser

Stödresurser

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

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

154 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Behandlingsgaranti

Behandlingsgaranti

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

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

Skadebegränsning

Skadebegränsning

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

•

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv

•

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning inte
används

•

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

Andra droger

Andra droger

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

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

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

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

Familjeklassificering

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

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

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

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

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

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

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

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

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

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
•
•

•

•

att Sverige fortsätter ha en
restriktiv drogpolitik
att drogpolitiken ska ha som mål att
förhindra påbörjad användning av
narkotika samtidigt som det stöttar
de som vill lämna ett missbruk
att drogpolitiken ska vara
underbyggd av fakta och vetenskap
och utformad med folkhälsa i fokus
att Sverige ska agera internationellt
för att motverka den framväxande
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•

•

•
•

•

att alla sorters narkotika, med
undantag för av läkare ordinerade, ska
fortsätta vara förbjudet

att syntetiska droger
familjeklassificeras
att unga får ta del av pålitlig och
relevant information om drogers
skadliga effekter på individ och
samhälle

cannabisindustrin och lobbyismen
för en restriktiv drogpolitik globalt
att svenska politiker avfärdar
konceptet om ”medicinsk
marijuana” utan kräver att
cannabisbaserad medicin följer
samma procedur för godkännande
som andra läkemedel

•

att alla sorters narkotika, med
undantag för av läkare ordinerade, ska
fortsätta vara förbjudet

•

att utskrivningen av
narkotikaklassade läkemedel ska ske
ansvarsfullt

•

att syntetiska droger
familjeklassificeras
att unga får ta del av pålitlig och
relevant information om drogers
skadliga effekter på individ och
samhälle

•

att utskrivningen av
narkotikaklassade läkemedel ska ske
ansvarsfullt
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Föreslagna stadgeförändringar till Kongressen (punkt 8 r,
bilaga § 14:32)
Bakgrund
I enlighet med tidigare beslut fattade av förbundsstyrelsen har jag förberett ett förslag på
förändringar i stadgarna till Kongressen i Lund 2015. Under FS mötet i Mars diskuterade vi
vissa förändringar och sedan dess har vissa kommenterer tillkommit via plattformen Vote-it.
Efter att ha sammanställt dessa tankar har jag nu tagit fram ett förslag.
Analys
Jag föreslår 15 olika att-satser. Vissa gäller enskilda punkter under paragrafer och vissa innebär
att ersätta samtliga punkter. Ingenting av det jag föreslår kommer helt utan diskussion med
hela eller delar av förbundsstyrelsen.
Resultat
Jag kommer nedan att redovisa de ändringar jag föreslår samt den text som lades upp på Voteit i samband med det. Ändringarna kommer att behandlas i den ordning de kommer i
stadgarna.
§1:1 Organisation
Den första förändringen handlar om att UNF skall få ett officiellt engelskt namn. Det namn jag
föreslår är det som finns på Wikipedia och således är semi-officiellt.
att

under § 1:1 i slutet av första punkten lägga till: ”UNFs engelska namn är Swedish
youth temperance organisation”

§ 1:4 Medlemskap
Den enda förändringen som föreslås i detta stycke är att ta bort meningen om att en medlem
kan vara direktansluten till ett distrikt eller till förbundet.
Nuvarande lydelse:
”Den som har avlagt medlemslöftet och är registrerad i förbundets
medlemsregister är medlem i UNF. En medlem kan tillhöra en förening eller vara
direktansluten till ett distrikt eller till förbundet. Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar i IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara
registrerad medlem i en enda förening”
Föreslagen förändring:
att

under §1:4 ersätta första punkten med ”Den som avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är medlem i UNF. Varje medlem skall
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tillhöra en förening. En medlem kan ha lokalt medlemskap i flera föreningar i
IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara registrerad medlem i en enda förening.”
§ 1:7 Medlemskapets upphörande
Här har jag och Malin diskuterat oss fram till en lösning som vi tror på. Det handlar om att vi
vill förtydliga vem som kan utesluta en medlem och hur detta går till. Vi lägger dessutom till en
ny möjliget, att utestänga en medlem från verksamhet. Möjligheten att utestänga föreslås ligga
hos distriktsstyrelsen och uteslutning hos förening, distrikt eller förbundsstyrelse.
Nuvarande lydelse:
”En medlem som har brutit mot det som sägs om helnykterhet i medlemslöftet
kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen i medlemmens förening eller av
förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen. En medlem som uppenbarligen
motverkar UNF:s syften som de framgår av IOGT-NTO-rörelsens grundsatser
kan också uteslutas. Beslut om detta kan bara fattas av förbundsstyrelsen.
Den medlem som har uteslutits ska informeras om beslutet. Om beslutet
harfattats av förbundsstyrelsen ska också den uteslutna medlemmens förening
informeras. Om beslutet har fattats av föreningsstyrelsen kan medlemmen
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad efter att medlemmen
harinformerats om uteslutningen.
Förbundsstyrelsen kan då upphäva beslutet.”
Föreslagen förändring:
att

Under § 1:7 ersätta fjärde, femte och sjätte punkten med:
En medlem som har brutit mot det som sägs om helnykterhet i medlemslöftet
kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen i medlemmens förening eller av
distriktstyrelsen eller förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen.
En medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de framgår av
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser eller som skadar organisationen eller dess
verksamhet kan också uteslutas. Beslut om detta kan bara fattas av
förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen äger rätt att stänga av en medlem från
verksamhet. Detta kan överklagas till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan
då upphäva beslutet.
I fråga om uteslutning eller avstängning från verksamhet skall berörda personen
ges rätt att yttra sig innan beslut fattas och ska informeras om beslutet. Om
beslutet har fattats av förbundsstyrelsen ska också den uteslutna medlemmens
förening informeras. Om beslutet har fattats av föreningsstyrelsen kan
medlemmen överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad efter att
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medlemmen har informerats om uteslutningen. Förbundsstyrelsen kan då
upphäva beslutet.”
§ 2:2 Ordinarie kongress
Denna förändring handlar om att förtydliga hur hanteringen av förslag till valberedning skall
skötas i och med att vi inte längre har några utskott som gör detta. Föreslaget är egentligen
redan fattat av förbundsstyrelsen i samband med att jag, Malin och Lucas såg över
arbetsordningen för kongressen. Dock har språkliga förändringar skett, bland annat för att
förtydliga att FS och valberedningen skall välja en person inom sig själva samt tagit bort hur
det skall bestämmas kring sammankallande. Detta tänker jag att de löser själva i kommittén.
Föreslagen förändring:
att

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

§ 2:4 Kongressombud
Även detta förslag är redan behandlat av FS. Jag föreslår dock en förändring utifrån
kommententarer i VoteIT. Det gjordes en högst relevant kommentar om att de minsta
distrikten, men endast två ombud, endast hade rätt att skicka en ersättare. Förändringen
föreslås nu bli att alla distrikt har rätt att sända två ersättare, därefter enligt restriktionen.
Nuvarande formulering:
”Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande
platser fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande
registrerade medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31 december året
före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till två ersättare för varje
ombud. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning.”
Föreslagen förändring:
att

under § 2:4 ersätta tredje punkten med
”Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande
platser fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande
registrerade medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31december året
före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till en ersättare för varje
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påbörjat par av ombud, dock minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd
inbördes ordning.”
§ 2:7 Förbundsstyrelse
Jag har valt att lägga dessa förändringar trots att de ej erhöll ett tydligt stöd under föregående
FS möte. Anledningen till detta är att jag anser att de stärker möjligheten för förbundsstyrelsen att fatta beslut. Jag anser att det inte skall behöva uppstå en situation där FSledamöter (eller landet) inser att det har skett ett FS möte där vissa ledamöter inte har varit
närvarande. Enligt dagen stadgar är det möjligt för FS att ha ett möte utan att berätta detta
eller planera in det i förväg. I praktisk mening antas en mötesplan där mötena beslutas i förväg,
men bevisligen sker ibland möten utanför denna plan. Detta har skett även under denna
mandatperiod. För att komma tillrätta med detta föreslår jag att samtliga ledamöter skall
kallas till FS mötet senast en veckan innan mötet. De praktiska problem som kan uppstå kring
detta är alla överkomliga i förhållande till att skydda demokratin. Det egentligen största
problemet är det konstituerande mötet som hålls i direkt anslutning till kongressen. Jag anser
dock att detta kan lösas i och med att en kallelse kan skickas ut till samtliga som kandiderar
med information om att de som blir valda förväntas infinna sig på ett möte. Detta torde ses
som god sed att informera om i alla fall.
Den andra förändringen handlar om att offentliggöra protokollen från FS möten. Efter samråd
med delar av FS föreslår jag 2 månader.
Nuvarande lydelse:
”Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är
närvarande.”
Föreslagen förändring:
att

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

att

under § 2:7 lägga till en fjärde punkt som lyder:
”Protokoll från FS möten skall göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast 2 månader efter mötets avslutande.”

§ 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter
I och med att denna styrelse har tagit steg mot att göra styrelsen mer strategisk (mer behöver
dock göras) föreslår jag att styrelsens uppdrag förtydligas i stadgarna. I dag är vårt uppdrag
väldigt sparsamt beskrivet och jag önskar förtydliga att vårt primära fokus ligger på den
strategiska utvecklingen av organisationen.
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Nuvarande lydelse:
”Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ. Den leder förbundets arbete
efter stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut.”
Föreslagen förändring:
Att

under §2:8 ersätta första punkten med:
”Förbundsstyrelsen är förbundets verkställande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande organ. Den leder förbundets arbete
efter stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut.
Förbundsstyrelsens funktion är att strategiskt och taktiskt leda organisationen
genom direktiv, mål och beslut.”

§ 2:9 Riksstyrelse
Jag har valt att föreslå att UNFs representanter till Riksstyrelsen skall utses av FS inom FS.
Detta gör jag av två anledningar. För det första anser jag att den som väljs till detta uppdrag
skall representera FS och inte sig själv under eget mandat. I och med att vi vill att denna person
skall driva UNFs linje i frågorna anser jag att personen skall vara utsedd på mandat av FS och
inte personligt mandat. I och med denna förändring föreslår jag även att beslutet skall fattas av
FS och inte av kongressen.
Nuvarande lydelse:
”Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika
förbund. IOGT-NTO:s Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser
samt NSF:s förbundsstyrelse väljer bland respektive förbundsstyrelses
ledamöter två ledamöter i riksstyrelsen. Övriga förbundsstyrelseledamöter är
ersättare i riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning som respektive
förbundsstyrelse beslutar”
Föreslagen förändring:
att

under § 2:9 ersätta första punkten med
”Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika
förbund. IOGT-NTO:s Juniorförbunds och IOGT-NTO:s kongresser samt NSF:s
och UNF:s förbundsstyrelser väljer bland respektive förbundsstyrelses
ledamöter två 8 ledamöter i riksstyrelsen. Övriga förbundsstyrelseledamöter är
ersättare i riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning som respektive
förbundsstyrelse beslutar.”
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§2:15 Revision och granskning
Jag har valt att föreslå att vi tar bort granskningsutskottet och att deras roll skall fyllas av
revisorerna. Jag har för detta ändamål valt att utöka antalet revisorer till fyra istället för 3.
Dock har jag valt att ha kvar två ersättare. Anledningen till detta är att jag uppfattat från FS att
det finns en oklarhet i granskningsutskottets roll och syfte samt om de verkligen tillför det vi
önskar att de skall. Min förhoppning är att, genom att öka deras roll och ansvar, kommer
revisorerna att ta en större och aktivare del i arbetet. Genom att ge dem i uppdrag att granska
FS arbete kommer det att skapas en naturlig kontakt mellan granskning och vårt uppdrag.
Jag har dessutom valt att definiera att revisorerna skall avge en halvtidsrapport till FS. Detta är
något som jag fann att vissa andra organisationer hade samt ger både oss och dem indikationer
om vårt och deras arbete. Genom att vi får en sådan granskning kan vi lättare justera under
tiden vi utför vårt uppdrag. Vi bör sträva efter en öppen och god relation med revisorerna,
precis som med granskningsutskottet.
Jag har dock tagit bort den gamla möjligheten för granskningsutskottet att föreslå beslut.
Nuvarande lydelse:
”Kongressen väljer två revisorer och två ersättare.
Revisorerna 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.
Revisorerna 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 ett granskningsutskott med fem ledamöter, varav
en sammankallande, och fem ersättare. Utskottet ska följa förbundsstyrelsens
verksamhet och granska om förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser,
ideologiska program och kongressens beslut. Det ska till kongressen lämna en
rapport om resultatet av sin granskning. I sin rapport har granskningsutskottet
möjlighet att lägga förslag till beslut.
Revisorerna och granskningsutskottet väljs för tiden intill slutet av nästa
ordinarie kongress. Om kongressen ajournerar sig kan den dock besluta att de
nya revisorerna och det nya granskningsutskottet ska tillträda vid en tidpunkt
som infaller innan kongressen har avslutats.”
Föreslagen förändring:
att

ersätta hela §2:15 med:
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Kongressen väljer fyra revisorer och två ersättare.
Revisorerna 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.
Revisorerna ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska
förvaltning samt granska om förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser,
ideologiska program och kongressens beslut.
Revisorerna väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om
kongressen ajournerar sig kan den dock besluta att de nya revisorerna och det
nya granskningsutskottet ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan
kongressen har avslutats.
Revisorerna skall efter halva mandatperioden avge en delrapport till
förbundsstyrelsen. De ska även till kongressen lämna revisionsberättelser med
förslag om fastställande av resultaträkningar och balansräkningar, förslag i
frågan om ansvarsfrihetför förbundsstyrelsen samt en rapport om resultatet av
sin granskning.”
att

under §2:6 Kongressärenden
stryka punkt v) val av granskningsutskott med fem ledamöter, varav en
sammankallande, och fem ersättare.

att

under §2:6 Kongressärenden
Ersätta punkten ” u) val av två revisorer och två ersättare” med ”u) val av fyra
revisorer och två ersättare”

§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
I dagens bestämmelser kring DÅM finns en restriktion att dessa skall hållas minst 10 veckor
innan kongressen. Problemet som har uppmärksammats är att i år så inföll den 15 april mindre
än 10 veckor innan kongressen inleds. Således föreslås endast en förändring från 10 till 9
veckor. Jag skriver nedan endast föreslagen förändring.
att

under § 3:2 ersätta andra punkten med
”Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka då den 15 april infaller och minst
nio veckor före kongressen. UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT-NTO:s
Juniorförbunds distriktsårsmöten bör hållas samtidigt och på samma plats.”

§ 4:9 Firmateckning
När det skall bestämmas om en organisations firmateckning har det skett en diskussion på
VoteIT. Denna vill jag har använda mig av och föreslår att firmateckningen skall kunna ske av
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en person. Sättet jag har valt att lösa detta på är att det skall väljas två personer, men att det är
upp till årsmötet att definiera om dessa är valda enskilda eller gemensamt. Dock kvarstår det
att minst en skall vara förtroendevald.
Nuvarande lydelse:
”Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas.Firman ska dock
tecknas av minst två personer gemensamt, däribland minst en förtroendevald.”
Föreslagen förändring:
att

under § 4:9 ersätta punkten med
”Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock
tecknas av minst två personer enskild eller gemensamt, däribland minst en
förtroendevald.”

§4:12 Revision
Det har sedan tidigare stått olika på två punkter i föreningens stadgar rörande antalet revisorer
som skall väljas. Detta är således en konsekvensändring sedan en tidigare ändring. Jag föreslår
alltså att det skall vara möjligt att välja en revisor, eller två, om så är lämpligt. Denna lydelse är
exakt tagen ifrån föredragningslistan som finns angiven i § 4:4
Nuvarande lydelse:
”Årsmötet väljer två revisorer och minst en ersättare. Dessa väljs för tiden intill
slutet av nästa årsmöte.”
Föreslagen förändring:
att

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

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

till UNFs kongress i Lund 2015 föreslå ovanstående förändringar i stadgarna

att

ge UNFs representanter till Riksstyrelsen i uppdrag att föreslå de förändringar
som kräver gemensamma beslut av samtliga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen

Andreas Jansson (aka Stadgegeneral)
Västerås, 2015-04-28
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Utredning om hållbar medlemsökning (punkt 8 s, bilaga § 14:33)
Bakgrund
Under många år har värvning och medlemsökning varit en stor och prioriterad fråga inom
UNF. Det är något som föreningar, distrikt och förbund länge arbetat med på olika sätt och
med varierat resultat. Under den pågående mandatperioden har styrelsen tydligt uttryckt att
även om värvningsfrågor traditionellt ligger inom förebyggsområdet så är medlemsökning
något som är relevant för samtliga utskott och förbundsstyrelsen som helhet. Som
ordförandepar har vi därför funderat mycket på hur vi som förbund kan uppnå en hållbar
medlemsökning och försöker här bidra med en pusselbit.
Analys
Sedan 2003 har UNF:s medlemsantal varierat mellan strax över 6 000 till strax under 8 000
medlemmar. Antalet betalande medlemmar har under samma period varierat mellan ca: 3 600
till ca 4 600. Under åren har vi jobbat med värvning på många olika sätt. Vi har ett stort
genomflöde i UNF vilket innebär att vi behöver värva många varje år för att behålla vårt
medlemsantal. Av erfarenhet vet vi att värvandet ofta är koncentrerat till kampanjer eller
fokusperioder som förbundet initierar eller samordnar och att de perioder då förbund eller
distrikt tappar fokus på värvning så minskar vi i medlemsantal.
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När det gäller UNF:s distrikt under perioden så har majoriteten av dem legat mellan 100 och
400 medlemmar. Det är tydligt att medlemsantalet för distrikten varierar relativt kraftigt från
år till år även om det finns ett visst mönster kring vilka distrikt som är större och mindre. Det
är också väldigt tydligt att det finns en möjlighet för distrikt att på en relativt kort tid ”sticka
iväg” och öka i medlemsantal och att när det har gjorts så håller den ökningen generellt i sig i
alla fall under ett antal år. En annan intressant trend sedan 2009/2010 är att det är fler distrikt
som växt sig över 600-personers-strecket.
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Resultat
Det finns ingen magisk lösning för att öka i medlemsantal och till stor del kommer det alltid
hamna om att lägga tid och ansträngning på att möta potentiella medlemmar. Ett långsiktigt
strategiarbete får inte ställas mot att fortsätta dagens insatser som värvar in en stor mängd
medlemmar varje år. Vi tror att vi parallellt med det löpande arbetet kan behöva ta ett större
grepp och se över övergripande rutiner och strukturer för medlemsökningsarbetet. Vi är
övertygade om att denna översyn behöver inkludera medlemmar, föreningar, distrikt och
förbund för att underlätta för ett bra samarbete mellan dessa olika nivåer vilket vi tror är
nödvändigt för ett framgångsrikt medlemsökningsarbete.
Därför föreslår vi kongressen att besluta om att det inom UNF ska genomföras en större
medlemsökningsutredning som ska involvera alla nivåer inom UNF. Det är självklart möjligt
för förbundsstyrelsen att själva besluta om och genomföra en medlemsökningsutredning men
vi ser ett värde med att kongressen markerar att detta är en prioriterad fråga för hela UNF och
att inte bara förbundsstyrelsen utan även andra ska delta i arbetet. Eftersom vi efterfrågar ett
deltagande och engagemang från medlemmarna är det också rimligt att kongressens ombud
får vara med och sätta ramarna för utredningen.
Uppföljning
Om styrelsen samtycker är förslaget att skicka till kongressen ett förslag på utredningsuppdrag som ska genomförs under nästa mandatperiod.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta att föreslå kongressen besluta
att

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

att

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

att

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

att

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

Malin Thorson och Eric Tegnander
Stockholm, 2015-04-27
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Global folkhögskoleutbildning (punkt 8 t, bilaga § 14:34)
Bakgrund
På kongressen i Borås 2013 fattades beslutet att förbundsstyrelsen tar fram underlag för att
titta på förutsättningarna att inrätta en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i IOGT-NTOrörelsens globala frågor och värderingar. Underlaget överlämnas till kongressen 2015 för
beslut i frågan. Uppdraget tilldelades till globala utskottet som senare tilldelade det till Lucas
Nilsson.
Tillvägagångssätt
Utredningen genomfördes under större delen av 2014 och början av 2015 för att sammanfattas
och sammanställas under veckorna innan denna bilaga skrevs. Som framgår av utredningen
har ett stort antal aktörer rådfrågats under utredningens lopp.
Som alltid hade man ju önskat att kunna göra den än mer utförlig än vad den är, men jag
upplever ändå att det har gett oss tillräckligt på fötterna för att dra slutsatsen som också görs i
utredningen; att det är inget som direkt står i vägen för ett inrättande mer än vår egen vilja att
fullfölja den.
Bilagor
Tre bilagor har bifogats. De första två är föreslagna försättsblad med att-satser att presentera
för kongressen. Jag har valt att inte ge en rekommendation för inrättande i utredningen, utan
förutsätter att FS som helhet ska fatta detta beslut utifrån underlaget. Därför är det ena
försättsbladet positivt till ett inrättande och det andra negativt till ett inrättande, men detta är
naturligtvis bara förslag och kan modifieras. Tredje bilagan är själva utredningen.
Diskussion
Handlingen kommer att diskuteras utifrån de två olika att-satserna att ta ställning till,
förslagsvis i helgrupp.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta bilaga 1 som förslag till kongresshandlingarna gällande inrättande av en
global folkhögskoleutbildning, eller

att

anta bilaga 2 som förslag till kongresshandlingarna gällande inrättande av en
global folkhögskoleutbildning, samt

att

anta bilaga 3 som bilaga till ovanstående antaget förslag.

Lucas Nilsson
Stockholm 2015-04-13
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Bilaga 1: Försättsblad: Inrättande av en global folkhögskoleutbildning
På kongressen i Borås 2013 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att
inrätta en global folkhögskoleutbildning. Detta har gjorts och ligger som bilaga.
Utifrån utredningen föreslår förbundsstyrelsen att gå vidare med inrättandet av en
folkhögskoleutbildning som tar avstamp i våra globala frågor. Vi ser det som ett spännande
och bra sätt att fördjupa vår egen organisations kompetens i de globala frågorna, samt få ett
större gemomslag för våra perspektiv även utanför nykterhetsrörelsen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

UNF verkar för att snarast inrätta en folkhögskoleutbildning som tar avstamp i
IOGT-NTO-rörelsens globala frågor och värderingar.
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Bilaga 2: Försättsblad: Inrättande av en global folkhögskoleutbildning
På kongressen i Borås 2013 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att
inrätta en global folkhögskoleutbildning. Detta har gjorts och ligger som bilaga.
Utifrån utredningen föreslår förbundsstyrelsen att inte gå vidare med inrättandet av en
folkhögskoleutbildning som tar avstamp i våra globala frågor. Vi ser inte det som ett
prioriterat område. Då det hade tagit både tid och ekonomiska resurser från förbundskansli
och förbundsstyrelse under nästkommande mandatperiod vill vi därför att UNF inte tar
initiativ för en sådan satsning.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

UNF inte går vidare med att inrätta en global folkhögskoleutbildning som tar
avstamp i IOGT-NTO-rörelsens globala frågor och värderingar.
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Bilaga 3: Utredning om inrättande av global folkhögskoleutbildning
Bakgrund
På kongressen i Borås 2013 fattades beslutet att förbundsstyrelsen tar fram underlag för att

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

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

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

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

1. Innehåll

Frågeställning: Vad hade varit ett möjligt och relevant innehåll för utbildningen?

174 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

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

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

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsats: Inga andra förbund verkar intresserade av att samverka inom ramen för utbildningen,
vilket naturligtvis gör en eventuell satsning svårare att genomföra men inte omöjlig.
Analys
Det finns idag inga direkta hinder som skulle hindra UNF från att ta initiativ till att inrätta en
global folkhögskoleutbildning. De frågetecken som finns kring deltagarunderlag och andra
samverkansaktörer går att arbeta kring och är inte i sig en anledning att inte inrätta en
utbildning. Möjligheterna att inrätta en utbildning finns där, även om det naturligtvis kräver
en del arbete att göra till verklighet.
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Den stora frågan är därför om viljan finns hos UNF och våra medlemmar. En satsning skulle
troligtvis medföra att UNF skulle behöva gå in med ekonomiska medel. Det skulle även kräva
en hel del arbetsinsatser vad gäller styrning och utveckling av kursens upplägg. Utbildningen
initierar inte sig själv och den kräver att UNF som aktör driver på och samordnar med den
aktuella folkhögskolan. Om UNF inte ser behovet av utbildningen eller känner ett stort
ägandeskap så kommer den falla platt på sig själv.
Frågan som kongressen bör ställa sig därför är om utbildningen är tillräckligt relevant och
intressant för att avsätta resurser, både vad gäller tid och pengar.

Lucas Nilsson
Stockholm 2015-04-13
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Avskaffande av Riktlinjer för Motdrag (punkt 8 u, bilaga § 14:35)
Förbundsstyrelsen hade en period av diskussioner då vi pratade både om Motdragspolicyn och
om riktlinjerna för Motdrag. I och med att vi under 2014 reviderade Policy för UNF:s
medlemstidning Motdrag så var det också dags att ta upp riktlinjerna.
Organisationsutskottet har tittat närmare på både policyn och riktlinjerna och konstaterade
att genom de förändringar som gjordes i policyn fyller inte riktlinjerna längre någon funktion.
Därför föreslår vi ingen ändring utan istället att vi plockar bort dom.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

avskaffa Riktlinjer för Motdrag

Lina Boberg
Uppsala, 2015-04-21
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Bordlagd fråga: Projektbildaren (punkt 8 v, bilaga § 14:36)
Bakgrund
Wendelsberg genomför på uppdrag av IOGT-NTO, UNF, Junis, NSF och NBV, utbildningen
Projektbildaren. Tanken med utbildningen har varit att utbilda människor som kan ha en
framtid som anställda eller med större förtroendeuppdrag inom IOGT-NTO rörelsen eller
NBV.
Utbildningen hette från början “ANT-pedagog” och delar av utbildningen gick ut på att
arrangera SANT-läger.
I början hade utbildningen ett större fokus på barn- och ungdomsverksamhet, idag har
utbildningen ett bredare fokus som även innefattar verksamhet för vuxna. I dagens utbildning
har barn-och ungdomsverksamheten ett större fokus under höstterminen och
vuxenverksamhet ett större fokus på vårterminen. Detta visar sig också i fråga om
praktikperioder. Utbildningen ägnar mycket tid åt projektmetodik, processledning och andra
metoder att lägga i verktygslådan inför en framtida anställning på olika nivåer och inom olika
verksamhetsområden i våra organisationer.
Sedan starten av Projektbildaren 2002 har 192 elever deltagit på utbildningen (ht-14-vt-15 är ej
inräknade). Tidigare har utbildningen bland annat gått under namnet “ANT-pedagog”.
Enligt ansvariga för utbildningen ser antal som gått vidare till olika anställningar eller andra
ledande uppdrag (t.ex. förbundsstyrelseuppdrag) dylikt ut så här:
Totalt IOGT-NTO UNF JUNIS

NSF

NBV Annat

Summa: fått jobb eller
motsvarande

192

6

3

83 (43%)

7

29

29

9

Med förbehåll för att anställningar och liknande eventuellt inte återrapporteras då detta kan
ske många år efter avslutad utbildning.
2011 skrev dåvarande utbildningsledare Oskar Jalkevik en rapport utifrån ett kongressuppdrag
som utgick från en enkätstudie, denna finnas bifogad i sin helhet längre ner. Denna studie ger
en bild av den tidigare varianten på utbildningen och läget just då. Rapporten har några år på
nacken men ger en bakgrund.
För ett par år sedan genomgick utbildningen ännu en stor förändring då utbildningen numera
görs helt på distans men där 8 eller 10 bor på plats på Wendelsbergs internat. Totalt ska
klassen består av 18 elever.
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Wendelsberg riktade kritik gentemot ägarna av utbildningen för att vi inte säkerställde ett
tillräckligt högt söktryck främst innan utbildningen gjordes om, det är inte helt klart för mig
om kritiken finns kvar efter att utbildningen gjorts om.
Utbildningen gjordes om för att delvis locka en annan målgrupp än unga människor som
precis lämnat gymnasiet, t.ex. småbarnsföräldrar som inte vill flytta hemifrån utan som kan
besöka Wendelsberg ungefär en gång i månaden under utbildningens gång istället. Vi är inne
på andra läsåret med distansutbildning. Tanken med en utbildning på distans var att locka en
äldre målgrupp och inte bara yngre personer som just gått ut gymnasiet. En anledning till
förändringen var bland annat bristande underlag för antagning.
Analys
Det har genomförts flera förändringar av utbildningen för att attrahera fler och i vissa fall
annorlunda målgrupper. Utfallen har generellt varit så där även om förändringarna till viss del
svarat upp mot syftet med förändringarna. Jag upplever inte att vi har sett ett större söktryck
än tidigare, åldersmässigt har det skett en förskjutning gentemot en högre medelålder vilket
för UNF inte är bra då vårt intresse är främst personer under 35 år för anställningar. Vid ideella
engagemang är åldern vi söker ännu längre. Det här är dock en förändring som teoretiskt sett
borde gynna övriga förbund.
Utbildningen har haft ett värde och det är sannolikt att en del personer inte hade blivit
anställda eller gått vidare till andra uppdrag om de inte gått Projektbildaren. Men andelen
elever som examineras och som går vidare till anställningar eller större förtroendeuppdrag
inom UNF minskar. Det är en relativt liten andel medlemmar i UNF som tillskansas stora
resurser då UNF för tillfället lägger 200 000:- per år, pengar som går direkt till utbildningen.
Eleverna själva betalar en mindre del för mat och boende, detta gäller både de som bor på
skolan och de som bara bor på skolan ibland.
UNF har de senaste åren dragit ett stort lass i fråga om ansvar i styrgruppen, vi har lagt tid och
energi på att bistå Wendelsberg, vi har tagit ansvar för våra delar i utbildningen och för att föra
utbildningen framåt. UNF är också en av de parter som bidrar mest ekonomiskt. Det upplevs
inte alltid som att arbetet i styrgruppen är lika prioriterat i övriga förbund vilket är
problematiskt. Makten i styrgruppen är också ojämn i och med att det sitter en
generalsekreterare i styrgruppen och i övrigt personer som har väldigt olika mandat från sina
respektive organisationer. Övriga förbund har också haft en ruljans på personerna i
styrgruppen. Wendelsberg har även lång erfarenhet av att köra på och kör då på vilket kan vara
bra då arbetet flyter men också svårt då vissa frågor kanske behöver lyftas till diskussion och
beslut i styrgruppen. Styrgruppen idag styr inte särskilt mycket utan snarare förvaltar, tycker
till och diskuterar frågor.
Framtid
UNF är i ett läge där vi behöver ta ett steg tillbaka och göra en behovsanalys över vilket behov
vi har i fråga om utbildning på folkhögskolenivå för så väl för ideella personer som för framtida
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anställda. Det här kan handla om att förändra synen på vad Projektbildaren är och ska vara. Det
kan handla om att se över det utbud som IOGT-NTOs folkhögskolor erbjuder och som kan
tänkas vara intressant för vår målgrupp. UNF driver också själva ett arbete just nu kring
möjligheten att starta en global folkhögskoleutbildning. I civilsamhället i stort finns också
andra spännande initiativ kring folkhögskolestudier som kan vara av intresse för UNF att på
ett eller annat sätt delta i eller ta lärdom av.
Jag upplever att UNF är i ett vägskäl, utbildningen kräver hög närvaro och stort engagemang av
oss och min bedömning är att våra resurser kan användas på bättre sätt för tillfället. UNF
behöver också fundera över vilka behov vi har i relation till många olika aspekter vilket jag tror
vi behöver göra utan att vara en del av Projektbildaren.

Förbundsstyrelsens föreslås besluta
att

från och med höstterminen 2015 lämna samarbetet med Wendelsberg om
Projektbildaren

att

under hösten 2015 påbörja ett behovsanalys arbete där vi ska utreda vilka behov
UNF i fråga om folkhögskoleutbildningar

Linda Tjälldén
Stockholm, 2015-01-25
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Bordlagd fråga: Dubbla medlemskap (punkt 8 w, bilaga § 14:37)
Bakgrund
Det har alltid varit lite otydligt hur dubbla medlemskap ska se ut i Junis och UNF. För de
medlemmar som är mellan 13-15 år är det möjligt att vara medlem i både Junis och UNF, men
hur medlemsavgiften ska betalas och när finns det egentligen inget större grepp om. Historiskt
så har man varit medlem gratis i UNF under det första året du gått med, oavsett om du är 13, 14
eller 15 år. I och med att vi vill öka övergångarna och göra det lättare för junisar att bli
medlemmar i UNF så vill vi också ändra på hur man bekräftar sitt medlemskap för att det ska
vara enkelt och tydligt. Det ska tas fram en gemensam rutinhantering för de båda förbunden
via deras kanslier för att göra det enklare med dubbla medlemskap och skapa bättre
samarbetsrutiner mellan kanslierna.
Problembild
Alla distrikt och föreningar i Junis har inte central uppbörd, utan många betalar sin avgift
lokalt. Utöver det tar många föreningar dessutom ut lokala aktivitetsavgifter på olika håll. Till
skillnad från UNF som tar ut en central avgift på 50 kr kan man som medlem i Junis ofta få
betala både medlemsavgiften till Junis på 40 kr och en aktivitetsavgift på det, ofta kontant till
sin förenings- eller verksamhetsledare. Vi anser att det ställer till mer problem än vad som
behövs när medlemmarna dels ska betala alla avgifter till Junis och sedan betala 50 kr till UNF
på det. Administrationen är svår och det är också svårt att faktiskt få medlemmarna att
bekräfta sitt UNF-medlemskap på ett bra sätt. Därför vill vi förenkla möjligheten till dubbla
medlemskap under en övergångsperiod.
Lösning
Vi tror att det underlättar väldigt mycket om du enbart behöver betala medlemsavgiften till ett
förbund. Därför tror vi på möjligheten att vara medlem gratis i UNF under den tid du har
möjlighet till dubbla medlemskap. Vårt förslag är att de medlemmar som är med i Junis och
även vill vara medlemmar i UNF är avgiftsbefriade från UNF och endast betalar sin
medlemsavgift till Junis under de år personen har dubbla medlemskap. Det innebär att du som
är medlem i Junis och är mellan 13-15 år får vara medlem i UNF gratis till och med det år du
fyller 15.
Vid årsskiftet kommer Junis skicka ut ett brev till alla 15-åringar som informerar om att de
kommer bli strukna som medlemmar i Junis och att man istället ska betala sin medlemsavgift
till UNF (alternativt NSF) om man vill fortsätta vara medlem och/eller bli ledare i Junis. UNF
kommer att skicka ut någon form av information som hälsar medlemmarna ”för-välkomna”
till UNF redan i september samt Motdrag i november, eller på annat sätt informera om UNF’s
verksamhet. En viktig del i det här arbetet är också att informera UNF och Junis lokalt så att
föreningar och distrikt kan bjuda in till arrangemang och uppmuntra föreningarna att hälsa på
varandra.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

alla medlemmar mellan 13-15 år som har dubbla medlemskap i Junis och UNF
endast ska betala sin medlemsavgift till Junis.

Att

arbetet kring att skicka information till äldre Junis-medlemmar ska gälla från
hösten 2015.

Lina Jacobsson
Växjö, 2015-02-24
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Bilaga 1: Riktlinjer från och med 1 juni 2010
Allt Motdrag skriver om ska på något sätt vara kopplat till den aktuella arbetsplanen.
Innehållet själv ska lyfta fram goda exempel från verksamheten i UNF-landet och ska syfta till
att inspirera medlemmar att själva bidra till att arbetsplanen uppfylls. Motdrag ska även vara
en del i att förbättra vår interna kommunikation genom att bidra till att KOMIN uppnås.
Motdrag ska uppnå följande mål:
•
•
•
•
•
•

Fler medlemmar mobiliserar sitt engagemang i nationella och regionala projekt.
Föreningar och distrikt får relevanta verksamhetsidéer som bidrar till utveckling.
Kunskapen ökar om hur man bedriver alkoholpolitik lokalt/nationellt.
Fler medlemmar förstår syftet och hur de skall bidra till att UNF växer.
Progressiv interndebatt förs som syftar till en ökad förståelse för hur vi når
gemensamma mål.
Bidrar till att medlemmar kan engagerar sig i våra frågor kring valet 2010.
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Egna stadgar för 01D6441 Stockholm Straight Edge (punkt 8 x,
bilaga § 14:38)
Bakgrund
Det har visat sig att föreningen 01D6441 Stockholm Straight Edge har några stadgar utöver de
gemensamma. Detta är tillåtet enligt stadgarna, om de godkänns av förbundsstyrelsen.
Stadgarna de har lagt till (på årsmöten) är:
§1 Att orden hen och henom ska användas i stället för han/ hon och honom/henne
i alla formella och officiella texter inom UNF och IOGT-NTO Stockholm
Straight Edge
§2 Att UNF och IOGT-NTO Stockholm Straight Edge ställer sig emot all typ av
diskriminering, som t.ex. sexism, rasism, homofobi mm. Samtal kommer att
föras med personer som inte samtycker om detta, inte följer denna stadga
och/eller fäller diskriminerande kommentarer eller övriga former av
diskriminerande beteende.
§3 Att en är Straight Edge, d.v.s. att en inte kan vara aktiv och deltagande i
föreningen UNF & IOGT-NTO Stockholm Straight Edge verksamhet och nyttja
tobak eller förtära alkoholhaltig dryck som innehåller mer än 0,5 % alkohol.
§4 Att undanbe konsumtion av animaliska livsmedel på alla föreningens
aktiviteter och införa nolltolerans mot köttprodukter. Vi tvingar inte folk att bli
veganer för att få vara med i föreningen, men vi tillåter inte konsumtion av ickeveganska livsmedel på våra interna aktiviteter. Endast vegansk kost serveras i all
föreningens verksamhet.
Analys
Undertecknad och Malin Thorson ser inte att någon av tilläggsstadgarna strider mot gällande
föreningsstadgar, mot grundsatserna eller på annat sätt kan anses olämpliga.
I dagsläget har inga andra föreningar några särskilda stadgar, såvitt vi känner till. En tidigare
ansökan av en förening i Skåne avslogs då de ville ersätta de vanliga föreningsstadgarna.
Uppföljning
Om förbundsstyrelsen beslutar att godkänna stadgarna informeras föreningen av den
administrativa sekreteraren.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna 01D6441 Stockholm Straight Edges särskilda stadgar.
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Jobjörn Folkesson
Märsta, 2015-04-08

188 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Motion om jämställdhetsansvariga inom UNF:s styrelser
(punkt 8 z, bilaga § 14:39)
Liksom alla delar i samhället präglas UNF av jämställdhetsproblematik och det kan te sig på
olika sätt - en bit handlar om vem som har makten, en annan om vem som tar plats, en tredje
om språket vi använder och hur kulturen och jargongen ser ut. Till exempel ser vi att män talar
oftare, längre och tidigare på möten. Jämställdhet är ständigt aktuellt, förändrande och viktigt,
framför allt för oss som organisation. Det ligger i grunden för att UNFs medlemmar ska känna
sig säkra och välkomnade i vår verksamhet.
Eftersom alla distrikt och föreningar ser olika ut är det svårt att sätta upp nationella riktlinjer
för hur dessa problem ska behandlas, därför anser vi att den bästa lösningen är att varje
styrelse på egen hand får lyfta frågan och fokusera på det som känns viktigt just där. En
grundpelare inom UNFs folkbildning är jämlikheten, “där varje individs kompetens tas
tillvara”.
För att säkerhetsställa denna grundpelare yrkar vi följande ändringar i stadgarna:
att

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

att

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

att

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

att

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

Fredrik Sjöström
Sanna Wiede
Linn Winnerstam
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Motion om utbildning i jämställdhetsfrågor (punkt 8 å,
bilaga § 14:40)
Vi vill att UNF satsar på ett långsiktigt arbete för jämställdhet. Ett sätt att jobba med detta på
är att se till så att rätt underlag finns. Även om vår organisation på många sätt är duktiga på
jämställdhet, kan vi fortfarande se statistik som talar för motsatsen. Exempelvis är det män
som talar oftast, längst och tidigare på möten. Därför är det viktigt att bilda UNF:s medlemmar
i dessa frågor, som berör bland annat könsförtryck, sexuell läggning och likabehandling.
Vi upplever att många vill arbeta för jämställdhet, men då det är en väldigt komplex fråga är det
svårt att veta var en ska börja, speciellt om en upplever sig sakna kunskap i frågan och därmed
även redskap till förändring. Vad vi skulle vilja börja med är att lyfta frågan och ge så många
medlemmar som möjligt material för att börja diskutera problemen och arbeta för en mer
jämställd organisation.
Därför anser vi att UNF skulle ha stor nytta av jämställdhetspass. Ett jämställdhetspass skulle
exempelvis kunna innehålla information om hur en på rätt sätt bemöter människor och tar
hänsyn till olika individer, uppmärksammar och undviker olika härskartekniker samt ökar
användandet av främjartekniker.
Till hösten kommer underlag till ett sådant pass finnas på Utbildningsdatabasen.
Vi vill därför föreslå kongressen besluta
att

det ska finnas ett jämställdhetspass i alla bildningssystemets utbildningar.

att

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

Fredrik Sjöström
Sanna Wiede
Linn Winnerstam
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Motion om Active (punkt 8 ä, bilaga § 14:41)
Reformera Active eller avskaffa det.
Många som läser detta vet nog inte ens vad Active är. Active är en paraplyorganisation för
nyktra ungdomsorganisationer i Europa. Problemet är bara att en väldigt stor del av de andra
organisationerna består utav, i brist på bättre ord, inkompetenta virrpannor.
Ni som läser detta kanske börjar misstänka att detta blir en sågning av organisationen i fråga,
ni har rätt. Tyvärr har jag inte förmåga att uttrycka de enorma brister utan att framstå som
bitter och otrevlig. Något jag kan försäkra er om att jag inte är då jag har haft lyxen att aldrig
behöva vara personligen involverad i ACTIVE;s göromål. Detta är en så objektiv bild som jag
möjligen kan ge, ursäkta det nödvändiga, men hårda språket.
Active, eller ”Active - Sobriety, Friendship and Peace” som är det fulla namnet. Är till att börja
med ett värdelöst namn. Tro det eller ej så har det sin historia ur att begåvningshämmade
medlemmar uttalade det gamla namnet fel. En akronym, EGTYF, som stod för ”European
Good Templar Youth Federation”. Men som sagt så tyckte man att det totalt innehållslösa
namnet ”Active” skulle ta över. Ett namn som skulle kunna stå för i stort sett vad som helst.
Detta är givetvis en bagatell i de stora sammanhangen. Det finns medlemsorganisationer som
förstår hur man beter sig och bedriver en ideell verksamhet och organisation. Tex Norska
Juvente, finska UNF eller svenska UNF är några utav dom. Men vi är i minoritet. Det finns
tyska snuskgubbar som aldrig vill växa upp och skriker okvädningsord och personliga påhopp
mitt under pågående kongressmöte. Det är organisationer som spenderar alla sina sista pengar
på en värdelös bussresa på Island och på köpet nästan sätter sig själva och ACTIVE i konkurs,
om inte UNF hade gått in och lånat ut pengar.
Detta är organisationer som har en handfull medlemmar, som snarare påminner om små
familje-sekter än ideella organisationer och tillsammans har majoritet av röstandelen på
kongresserna. Hittills har vi lyckats avvärja de värsta katastroferna genom att ständigt lyckats
tillsätta kompententa UNFare som ordförande efter mycket slit för att utmanaren; En i bästa
fall otrevlig, idiot som inte har en blekaste aning om hur man hanterar en lokalförening med
mer än 20 medlemmar.
Enda anledningen till att det inte fallerat katastrofal är för att UNF håller hela organisationen
under armarna.
Jag ser ett behov av en europeisk samarbetsorganisation och plattform för politisk påverkan.
Tyvärr är Active där det fungerar bara en förlängning av UNF och NSF (nyktra
scoutförbundet) och i övrigt en enorm huvudvärk.
Jag tycker det är dags för UNFs medlemmar att få veta sanningen. De som varit insatta (inkl.
jag själv) har tonat ner problematiken med Actives medlemsorganisationer, men bakom
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stängda dörrar suckat och svurit. Jag låter kanske hård. Men detta är en ton och ett
resonemang som hörs ständigt när det talas om ACTIVE. JUNIS har redan valt att gå ur.
Jag har kommit till insikten att det finns två möjliga lösningar för att lösa upp denna enorma
hög av elände. Den ena är att införa ett mandatsystem som är direkt proportionerligt till
antalet betalande medlemmar med avgivet nykterhetslöfte. Detta skulle ge UNF och NSF en
majoritet direkt. Jag anser helt enkelt inte att det är rimligt att en miniorganisation på ett tiotal
medlemmar bara har två färre mandat än UNF.
Skulle detta inte gå ska vi arbeta för att få med oss de kompetenta organisationer som finns
och starta en ny, fungerande organisation där det är tydligt att nykterhetslöfte och
medlemmar är ett krav för alla organisationer.
Jag föreslår kongressen beslutar:
att

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

att

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

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

att

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

Mårten Malm
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Motion om nyktra nattklubbar (punkt 8 ö, bilaga § 14:42)
Idag finns allt för få nyktra nattklubbar för hbtq personer som lever ett nyktert liv, de klubbar
som finns har ofta ett väldigt begränsat utbud av alkoholfria drycker. Nattklubbarna är ju en
mötesplats för att kunna träffa annat folk och umgås och ha det trevligt men många nyktra
HBTQ personer går ofta inte till de här nattklubbarna då det serveras alkohol och där personer
dricker sig redlöst fulla. Jag tycker man ska satsa på att få upp mera nyktra nattklubbar för just
nyktra hbtqpersoner där man inte behöver känna press över att andra dricker, oftast när man
går på sådan ställen och visar att man är nykterist så får man alltid kommentarer efter sig.
Det ska inte behöva vara så. Genom att UNF sammarbetar med de olika kommunerna så kan vi
göra mer nyktra nattklubbar där HBTQ personer som inte dricker kan känna sig trygga. Därför
anser jag:
att

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

att

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

att

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

Markus Borg
Göteborg och Bohusläns distrikt
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Motion om Snacka fest (punkt 8 aa, bilaga § 14:43)
UNF har lagt mycket stora pengar på att utveckla och driva fram projektet Fake Free.
Projektet har under flera år jobbat med attitydpåverkan hos ungdomar och mynnade senare ut
i ett metodmaterial som kallas “Snacka Fest”.
Materialet är tänkt att utmana och upplysa om alkoholnormen; både genom att kunna fungera
som ett föreläsningsmaterial för medlemmar inom rörelsen och för att fungera självständigt
genom en lärare i en skolklass.
Tråkigt nog har hela projektet av olika anledningar runnit ut i sanden och inte drivits vidare,
vilket vi finner mycket tråkigt eftersom vi dels ser stor potential i projektet och dels på grund
av de stora summor redan har investerats i att utveckla och färdigställa projektet.
Därmed föreslås kongressen besluta
att

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

Jonatan Bengtsson
UNF Aring
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Motion om strategi (punkt 8 bb, bilaga § 14:44)
I dagens UNF genomförs mycket fantastisk verksamhet i de olika föreningarna. Men vad är
egentligen målet med den här fantastiska verksamheten som vi skapar? Givetvis har vi vår
vision om en solidarisk och demokratisk värld fri från droger, men hur ska vi uppnå den här
visionen? Hur hänger den verksamhet vi skapar ihop med vår strävan att uppnå vår vision?
För att samordna oss i kampen mot droger anser vi att det behövs en tydlig väg att följa för att
uppnå vår vision, så att all den verksamhet som vi skapar fyller ett syfte. Att varje filmkväll,
nattaffischering, ölkubb och fredagsmys ska föra oss ett steg närmare vår vision ska vara en
självklarhet för alla medlemmar i UNF.
Vi är ett förbund, inte ett antal distrikt som strävar efter olika saker. Därför är det viktigt att de
arbetsplaner som varje år klubbas i genom på distriktsårsmötena hänger ihop med varandra
och arbetsplanen för förbundet. För att en båt ska röra sig framåt måste alla ro åt samma håll.
För att få alla att ro åt samma håll behöver vi en enad riktning för de närmaste åren. Vart ska
UNF vara år 2023? Om vi har ett tydligt svar på den frågan blir det lättare för oss medlemmar
att veta vad vi ska göra för att nå dit. Varje år kan distriktet tillsammans klubba en arbetsplan
som syftar till att få förbundet ett steg närmare målet för 2023, och i det långa loppet kommer
vi också ett steg närmare att uppfylla vår vision.
Med en strategi som alla medlemmar känner ett ägandeskap över effektiviserar vi vårt arbete
och får alla att ro åt samma håll. När distriktsstyrelserna ska lägga fram ett förslag på
arbetsplan för sina distrikt kan de titta i den gemensamma strategin för att hämta inspiration
och för att enkelt veta hur de kan bidra till att UNF når sitt mål. Arbetsplanerna bör alltså vara
sammankopplade med strategin för förbundet.
En annan klar fördel med en strategi är att förbundsstyrelsen kan anta en mer strategisk roll än
vad den har i dagsläget. Genom att flytta ner det operativa arbetet till distriktsstyrelserna och
föreningarna kommer vi minska arbetsbördan för förbundsstyrelsen samtidigt som
föreningarna kan känna att det är de som för förbundet framåt, inte förbundsstyrelsen.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

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

Isabelle Benfalk, Uppsala distrikt
Therese Dahlén, Dalarnas distrikt
Yonathan Bengtsson, Kronobergs distrikt
Jonathan Spånberger, Jönköpings distrikt
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Alva Blomkvist, Jämtlands distrikt
Ellen Hjort, Västerbottens distrikt
Arvid Leimar, Uppsala distrikt
Matilda Stjernström, Uppsala distrikt
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Motion om tidsreglerad fortbildning för verksamhetsutvecklare
(punkt 8 cc, bilaga § 14:45)
I UNF har vi många anställda och distriktens kanske allra största resurser är på många håll
verksamhetsutvecklarna. Verksamhetsutvecklarna är i många distrikt helt nödvändiga för att
kunna hantera och hinna med all verksamhet. Mycket av verksamhetsutvecklarnas tid, som
hade kunnat läggas på att ytterligare stärka distrikten och deras verksamhet, läggs i nuläget
dock på annat så som personalsamlingar och UNF-akademin (UNF-akademin är en
personalutbildning som har funnits sedan 2013).
Fortbildning och gemensamma personalträffar är delar av arbetet som självklart är viktiga
både för distrikten och verksamhetsutvecklarnas kompetens och trivsel. Dock läggs i nuläget
så mycket tid på detta att en stor frustration skapats i många distrikt och problem som slår
direkt mot distriktsverksamheten skapas; föreningsbesök uteblir, distriktsstyrelserna saknar
periodvis stöd och både ideella och anställda upplever mycket stress under veckorna kring
träffarna.

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

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

Sammanfattningsvis blev alltså fördelningen av arbetstiden följande:
Distriktstid:
Förbundstid & fortbildning:

173,5 dagar
43 dagar

(80,1% av totala arbetstiden)
(19,9% av totala arbetstiden = Ca 1 dag i veckan.)
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Att så mycket som ca 20 % av den totala arbetstiden tas ifrån distrikten, menar vi är
uppseendeväckande och på tok för mycket. Att verksamhetsutvecklarna, vars främsta uppgift
ändå måste anses vara att stödja och stärka distrikten, inte får ägna sig åt sin främsta uppgift
mer än 80 % av sin arbetstid är onödigt och direkt skadligt för distrikten. Ifall
verksamhetsutvecklarna hade fått lägga mer tid på distrikten hade det kunnat göras mer
verksamhet, och det på ett hållbart sätt, utan att de ideella behöver riskera att bränna ut sig.
Vid jämförelse med fortbildning av motsvarande personal i andra organisationer som liknar
UNF finner vi starkt stöd i vår syn på mängden fortbildning som extremt hög.
Exempel:
I NSF läggs årligen 6-8 dagar på fortbildning (gemensam + individuell) (se bilaga 2).
I Röda Korsets Ungdomsförbund läggs årligen 5-6 dagar på fortbildning (gemensam +
individuell) (se bilaga 3).
I IOGT-NTO läggs årligen ca 10 dagar på fortbildning (gemensam + individuell) (se bilaga 4).
I UNF lades 2014 hela 27 dagar på fortbildning (gemensam + individuell).
Denna jämförelse visar på hur ogrundat och onödigt mycket tid som tas från distrikten.
Kritik om att för mycket tid användes framfördes till kansliet under 2014 från bl.a. Jönköpings
distrikt, men resultatet blev att antalet planerade dagar för UNF-akademin under 2015 istället
utökades med ännu en dag (nu 20 dagar).
Som tidigare nämnts i texten är vi väl medvetna om att både fortbildning och personaldagar är
både önskvärda och nödvändiga. Därför ställer vi oss enbart kritiska till mängden tid som
prioriteras, och inte själva tanken med fortbildning i sig. Problem som bl.a. hög
personalomsättning ser vi givetvis ett behov av att förändra, men då upplägget med UNFakademin inte tycks ha minskat personalomsättningen nämnvärt (minst fyra tjänster har
redan behövt tillsättas under 2015) ser vi det som oerhört mycket mer värdefullt att lägga
denna dyrbara tid på distriktsstöd och verksamhet.
Vi föreslår därför kongressen besluta
att

reglera antalet obligatoriska fortbildningsdagar till maximalt 10 dagar per år,

att

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

att

göra ovanstående regleringar gällande från och med 1 januari 2016.

Jonathan Spånberger, UNF Jönköping
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Tove Achrénius, UNF Älvsborg
Ombudsdelegationen, UNF Skaraborg
Distriktsstyrelsen, UNF Jönköping
Distriktsstyrelsen, UNF Norrbotten
Distriktsstyrelsen, UNF Jämtland
Alva Blomkvist, UNF Jämtland
Malin Andersson, UNF Stockholm
Ellen Hjort, UNF Västerbotten
Elon Larsson, UNF Uppsala
Marcus Nilsson, UNF Kalmar
Bilaga 1, Underlag – Fortbildning inom UNF
UNF-akademiträffar, 2014
4-6/2
25-28/3
24-25/4
9-12/9
21-24/10
8-9/12
Ytterligare obligatorisk fortbildning, 2014
”Gällande läxor så tar de runt 1h i veckan, och det är från första träffen till maj under våren
samt från första träffen under hösten till sista träffen.”
Träffar utöver UNF-Akademin, 2014
4-5/3 Extra personalsamling då vi hade ny GS
25-27/4 DSS
19-21/8 Gemensam personalsamling med övriga förbund
9-10/12 UNF personalsamling
Referenser
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Följande information är inhämtad från en mailkonversation i februari 2015 mellan Jonathan
Spånberger och Dennis Greve (UNFs Biträdande generalsekreterare).
Bilaga 2, Underlag – Fortbildning inom NSF
18 mar 2015 kl. 16:54 skrev "Lina Kurttila"
<lina.kurttila@nsf.scout.se>:
Hej!
Nu när jag tänker efter så har jag ju inte räknat in all den gemensamma kompetensutveckling
som vi gör på våra samlingar. Det rör sig såväl om när vi tar in externa föreläsare/processledare
och interna utbildningar. Med detta inkluderat så ligger siffran mer runt 6-8 dagar per år.
Vänliga hälsningar
/Lina
18 mar 2015 kl. 06:49 skrev "Lina Kurttila"
<lina.kurttila@nsf.scout.se>:
Hej Jonathan!
Det varierar väldigt mycket, både mellan personer och att om någon gör en stor
kompetenshöjande insats ett år så kanske den ligger lågt nästa. Vi dokumenterar inte tiden,
bara kostnader (genom kontering).
Om jag ska gissa så rör det sig om max 2-4 dagar per år i genomsnitt.
Vänliga hälsningar
/Lina
Sammanfattning, NSF
6-8 dagars fortbildning per år.
Bilaga 3, Underlag – Fortbildning inom Röda Korsets Ungdomsförbund
1 apr 2015 kl. 10:34 skrev "Marika Eriksson"
<Marika.Eriksson@redcross.se>:
Hej Jonathan,
Vi avsätter varje år 3 dagars arbetstid för individuell fortbildning av all personal. Förutom det
brukar vi ha 2-3 dagar av gemensam fortbildning för all personal på våra gemensamma
personaldagar. De individuella dagarna kan variera från person till person och efter behov men
snittet ska vara 3 arbetsdagar per person och år.
Hoppas du har någon användning av informationen.
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Vänliga hälsningar
Marika Eriksson
Sammanfattning, Röda Korsets Ungdomsförbund
5-6 dagars fortbildning per år.
Bilaga 4, Underlag – Fortbildning inom IOGT-NTO
6 apr 2015 kl. 15:30 skrev "Peter Moilanen"
<peter.moilanen@iogt.se>:
Hm, det blir nog snarare tio dagar om man ska vara petig.
Tack för återkoppling!
Peter
6 apr 2015 kl. 15:23 skrev Jonathan Spånberger
<jonathan@unf.se>:
Hej! Och tack för svaren! Okej, men tolkar jag rätt om jag sammanfattar det till runt 12 dagar
om året då?
Jag har i nuläget jämfört UNF, IOGT-NTO, NSF och Röda Korsets Ungdomsförbund och det
jag kan utläsa direkt är att IOGT-NTO ligger rätt högt jämfört med NSF och RK (som ligger på
5-8 dagar om året), men UNF däremot ligger skyhögt på totalt 23 planerade dagar under 2015.
Med vänliga hälsningar
Jonathan Spånberger
6 apr 2015 kl. 15:12 skrev "Peter Moilanen"
<peter.moilanen@iogt.se>:
Hej
Kul att höra av dig! Du har sett rätt, Alexander slutade i förra veckan.
Hur mycket tid vi lägger på fortbildning är svårt att säga rakt av. Vi har fyra dagar under året
som är sk personalkonferensdagar där fortbildning och information ingår. Sedan kan just
utvecklingskonsulenterna ha gruppvisa fortbildande inslag några gånger per år.
I övrigt skulle jag säga att bedömningen blir individuell och varierar från person till person. En
del går på olika frukostmöten eller halvdagsutbildningar medan någon annan har mer
utbildning för att sätta in sig i nya områden.
Till det tillkommer att medverkan på centrala utbildningar som en bonus ger fortbildning.
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Men säg att det är minst en dag i månaden i snitt? Iaf storleksordningen.
Hoppas du blev något klokare! Får du veta något spännande om omfattningen av andra
organisationer i din genomlysning får du gärna dela med dig...
Allt gott!
Peter
Sammanfattning, IOGT-NTO:
10 dagars fortbildning per år.
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Motion om behörighet i medlemsregistret (punkt 8 dd,
bilaga § 14:46)
Medlemsregistret är platsen där alla medlemmar hamnar när de kommer in i systemet. Det är
även där verksamhetsutvecklare, förtroendevalda och kanslipersonal får kontaktuppgifter om
medlemmarna. Om inte vårt medlemsregister fungerar, kan vi inte få tag på våra medlemmar.
Idag har vi en situation av ett haltande medlemsregister. Vi har ett system där vi inte hinner
registrera i den takt som medlemmar kommer in. Fortsätter det på det sättet kan det resultera
i ett stort antal medlemmar som aldrig blir UNFare.
Men det finns en lösning. Genom att ge UNFs verksamhetsutvecklare tillgång till att redigera
medlemsregistret och skriva in medlemmar, underlättar vi för medlemsregisteransvarig och
skapar en direkt port mellan medlem och register. Avregistrering sker fortfarande via tjänsten
för medlemsregistret. (Ifall detta är möjligt.)
Motionsskrivaren föreslår kongressen besluta
att ge UNFs Verksamhetsutvecklare behörighet att registrera och redigera i medlemsregistret.

Victor Melinder
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Motion om personliga värvarpremier (punkt 8 ee, bilaga § 14:47)
I slutet utav förra året eller början utav 2015 så gjordes det en ändring inom
värvningspremiesystemet. Det kom ett nytt sådant, premiesystemet för föreningar. Det
systemet gör det svårt för de större föreningarna att få några premier, utifrån att det nya
premiesystemet är baserat på ökning av betalande medlemmar. Det nya premiesystemet
saknar personliga värvningspremier, vilket kan leda till att UNF får färre medlemmar i helhet.
Men lösningen är simpel och enkel, ta tillbaka dom personliga värvningspremierna som har
funnits länge, och genom det får vi förhoppningsvis fler medlemmar till UNF, och troligtvis
fler betalande medlemmar inom vår organisation.
Därför föreslår jag att kongressen beslutar:
att

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

att

föreningspremiesystemet kvarstår.

David Söderström, Ockelbo UNF

204 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Motion om minderårigas rättigheter i föreningslivet (punkt 8 ff,
bilaga § 14:48)
UNF Opposition har under flera år försökt stärka ungdomars möjligheter att delta i
föreningslivet även före myndighetsdagen. Vissa av våra medlemmar har lyckats övertyga
domstolarna m.fl. med sina argument. Bankerna låter sig emellertid inte alltid övertygas, och
vi har nyligen funnit att det fortfarande förekommer att omyndiga personer inte ges möjlighet
att teckna föreningskonton i vissa banker. Vid kongressen 2013 delade vi ut skriften "Omyndig
och föreningsaktiv - vad gäller?" (som nu bifogas) till kongressombuden, och av denna skrift
framgår att omyndiga kan bilda föreningar och vara styrelseledamöter i dem. En av
förbundsstyrelsens medlemmar ansåg att skriften borde mångfaldigas och spridas i
informationssyfte. Vi anser precis som vid förra kongressen att det är viktigt att ungdomar får
kunskaper om vilka rättigheter de har i föreningslivet.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

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

att

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

att

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

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen
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Motion om justering av bidragsregler (punkt 8 gg, bilaga § 14:49)
I UNF idag får en förening bestående av 5 medlemmar 1050 SEK per medlem och år i bidrag
från UNFförbundet. I UNF idag får en förening bestående av 50 medlemmar 250 SEK per
medlem och år i bidrag från UNFförbundet. Tidigare år fick föreningar bestående av 201
medlemmar 115 SEK per medlem och år i bidrag från UNFförbundet. Progressiviteten i dessa
bidrag medför att kvaliteten på verksamheten i stora föreningar ej kan säkras på samma sätt.
Som kassör i en stor förening har jag erfarit problemen som uppstår när man vill nå en
aktivitetsgrad på 100% i föreningen, men ej har de finansiella medlen att verkställa detta. I
UNF Morgonstjärnan, där jag tjänstgjort som kassör, har vi ungdomsverksamhet med
aktiviteter minst 1 gång i veckan, med hjälp av bidrag om upp till 1.50 SEK per registrerad
medlem och träff. I UNF Söderort (vaa?..)* har, där jag tjänstgjort som revisor sedan starten,
har bidraget fallit ut så att det 1 tidigt har gett 20 kr medlem och vecka/träff. Det här är orimligt
och skevt. Det är omöjligt att bedriva lika kvalitativ verksamhet med en 15del av bidraget.
Därmed föreslås kongressen besluta
att

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

att

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

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonsstjärnan
* Internskämt. Vid grundandet var medlemmarna osäkra på valt namn, vilket medförde att
namnet under en lång tid uttalades “UNF söderort, va?...”
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Motion om kapitalförvaltning (punkt 8 hh, bilaga § 14:50)
Låt nykterhetsrörelsen istället för storbankerna profitera på vårt eget kapital.
Idag är förbund, distrikt och föreningar inom nykterhetsrörelsen kunder hos ett flertal olika
banker. Där placerar vi vårt kapital och tar våra lån, tjänster som utomstående banker
producerar vinst på. Istället skulle nykterhetsrörelsen själva kunna hantera detta kapital i en
egenägd bank och på så sätt få större avkastning på det kapital vi har.
IOGT-NTO rörelsen har enorma ekonomiska resurser i dagsläget. Samtidigt är vår största
inkomstkälla, miljonlotteriet, starkt beroende utav spelmonopolet som finns i Sverige. Detta
monopol är idag under starkt angrepp, både från aktörer på internet och från politiskt håll där
partier alla läger börjar ifrågasätta effektiviteten i ett spelmonopol som inte går att
upprätthålla på internet. Därför anser motionären att det är hög tid att se efter alternativa
inkomstkällor.
För att starta bankverksamhet behövs 5 miljoner euro (ca 47 miljoner kronor) i eget kapital.
Något som inte borde vara särskilt utmanande för IOGT-NTO-rörelsen. Men för att noggrant
se vad vi har för ekonomiska muskler för att starta bank, samt för att se huruvida IOGT-NTOrörelsens eget kapital räcker som kundunderlag föreslår jag en utredning av rörelsens samlade
resurser, lån och andra banktjänster vi använder.
Bankverksamhet är ofta en mycket lukrativ affär med stora marginaler. Det har under våren
har det rapporterats om vinstmarginaler på 40% på lån. Samtidigt behövs en extremt liten
kapitaltäckningsgrad. Kombinera detta med att vi har mycket god insikt i vår egen ekonomi så
har vi möjlighet att ge billiga och säkra lån till våra egna distrikt, föreningar och förbund.
Vi har en möjlighet att både pressa våra egna kostnader för finansiella tjänster samtidigt som vi
får en god inkomst till vår rörelse.
Skulle inte IOGT-NTO-rörelsens egna kapital och kundunderlag inte räcka till kan det vara
eftersträvansvärt att gemensamt med en annan kapitalstark rörelse starta bank. Det skulle
t.ex. kunna vara arbetarrörelsen eller landsbygdsrörelsen (med LRF och centeterpartiet i
spetsen).
Ytterligare en fördel med egen bank skulle vara möjlighet att tillhandahålla de tjänster och den
service som särpräglar en ideell rörelse och förenings behov. Något många upplevt varit en
stor brist hos storbankerna i egenskap av kassör. T.ex. kan motionären se framför sig en tjänst
där bokföring sker på central ort helt integrerat med internetbanken. UNFare under 18 som
kan öppna eller ta över konto utan enormt krångel. Eller kunnig och professionell rådgivning
som förstår en ideell förening.
De fördelar som jag utan grundlig utredning kan se är:
•
•

Bättre service och skräddarsydda tjänster för våra behov.
Potentiell stor inkomst till nykterhetsrörelsen
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•
•

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

Därför anser jag:
att

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

att

utreda möjligheten att starta bank,

att

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

att

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

att

inkludera de andra förbunden i utredningen, samt

att

utredningen med färdig åtgärdsplan levereras i före kongressen 2017

Mårten Malm
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Motion om tobak (punkt 8 ii, bilaga § 14:51)
Nykterhetsrörelsen har alltid varit en folkrörelse i framkant när det gäller samhällsförändring.
Frågor kring jämlikhet och solidaritet var uppe på vår agenda långt före resten av samhället
följde efter. Återigen är det dags för nykterhetsrörelsen att visa styrka och ta ställning. Vi
tycker det är dags att UNF tar ett ställningstagande och för en politik som aktivt arbetar mot
en av de största folkhälsohoten i vår tid, nämligen tobak. Anledningen till att tobak inte är
inkluderat i det drogpolitiska programmet idag, eller ingår i medlemslöftet, beror på det
faktum att det inte betraktas som en drog. Vi vill inte bestrida detta, utan snarare få debatten
att handla om hur UNF som organisation ställer sig till denna drogliknande substans, vars
bruk skapar problem liknande de som skapas av alkohol och andra droger. Som en jämförelse
dödar tobak globalt 5,4 miljoner människor varje år, varav i Sverige är 12 000 personer om året.
Samhällskostnaderna bara i Sverige uppgår till 30 miljarder kronor.
Tobaksbruket är osolidariskt
Även om begreppet medberoende inte existerar när det gäller tobaksbruk är begreppet passiv
rökning mera känt. Passiv rökning är en ofrivillig konsekvens av tobaksbruket som skadar och
skördar liv. Ungefär vart tionde dödsfall kan tillskrivas passiv rökning, vilket innebär en halv
miljon dödsfall varje år globalt sett. Än värre är att detta slår hårt mot barn och allergiker, vilka
ofta är känsliga för tobaksrök, vilket gör de till en extra utsatt grupp.
De allra flesta som brukar tobak vill sluta, men detta försvåras i alla instanser där den som vill
sluta stöter på andra brukare. Det bästa tobaksförebyggande arbetet bygger således på
tobaksfria miljöer, vilket såklart involverar en tobaksfri omgivning och tobaksfria förebilder.
Genom att lyfta tobaksfrihet överallt där vi verkar, samt verka för självklara tobakspolitiska
frågor, som rökfria uteserveringar eller höjda priser på tobak, ser vi till att fler få rätten till
rökfria miljöer vilket är grunden till att självständigt kunna välja bort tobak ur sitt liv.
Tobaksbruket är odemokratiskt
Precis som alkoholindustrin är tobaksindustrin en industri som inte bär sina egna kostnader
utan där människor och samhälle istället belastas. Dessutom med en produkt som är starkt
beroendeframkallande, väldigt giftig och där industrin har stora ekonomiska resurser att lobba
mot såväl poltiker, forskare och samhälle. När dessutom den stora majoriteten av rökare
börjar innan de är 18 år, är det ett tecken på en cynisk industri som inte skyr några medel att
hitta nya brukare för sina produkter, även om det involverar marknadsföring riktad till
ungdomar.
Ur ett globalt perspektiv är tobak ett enormt utvecklingshinder i många länder. Det beräknas
att en halv miljon barn arbetar inom tobaksindustrin, produkterna säljs med tveksam
marknadsföring där kunskapen kring tobakens effekter är mindre kända eller där
lagstiftningen inte räcker till för att skydda befolkningen mot tobaksbolagens marknadsföring.
Tobaksbolagens har vid ett flertal tillfällen stämt länder, som Togo, Uruguay, Solomon öarna,
Namibia, Australien, för att de infört olika lagar som syftade till att begränsa tobaksbruket.
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Tobaksfrihet är drogfrihet
Att arbeta tobaksförebyggande är att arbeta drogförebyggande. Det finns ingen annan produkt
eller vara som har så nära anknytning med alkohol och andra droger som bruket av tobak. Ur
rapporten “Hälsa på lika villkor” från 2011 konstaterar Folkhälsomyndigheten att:
•

•

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

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

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

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

Vi yrkar Kongressen besluta
att

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

att

UNF ska skriva under beslutet om ett rökfritt Sverige 2025

att

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

Viktor Watz och John-Erik Sjöberg
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Motion om sänkt rösträttsålder (punkt 8 jj, bilaga § 14:52)
UNF:s demokratiplattform bör kompletteras med ett konkret förslag om sänkt rösträttsålder
till 16 år.
Sedan rösträttsåldern sänktes till 18 år och tvåkammarriksdagen avskaffades, 1974, har
utvecklingen av det svenska folkstyret avstannat. Inga nämnvärda förändringar har trätt i kraft
för att stärka och vidga den representativa demokratin i Sverige (jfr SOU 1996:111 vari sänkt
rösträttsålder föreslås som en lämplig och tidsenlig demokratireform).
I UNF:s demokratiplattform anges att ”UNF verkar för en värld som är demokratisk. Vår
strävan tar sig två uttryck. Dels är det en strävan att skapa ett mer demokratiskt samhälle, dels
är det en strävan att upprätthålla våra demokratiska principer och strukturer inom UNF.”
I linje med dessa principer är det rimligt att UNF också lyfter fram konkreta förslag för att
stärka rösträtten som trots allt utgör kärnan för ett demokratiskt styrelseskick.
Bara 2%, d.v.s. en femtiondedel, av ledamöterna i riksdagen är under 30 års ålder. Samtidigt
som 20%, d.v.s. en femtedel, av Sveriges befolkning utgörs av unga under 18 år -‐ UNF:s
målgrupp. Det är en stor snedfördelning av representationen i vårt högst beslutande organ,
vilket leder till att den yngre generationens intressen och perspektiv inte tas med i beräkning i
lika stor utsträckning vid beslutsfattande.
Ett argument som brukar användas emot att utvidga rösträtten är att den unga generationen
saknar erforderliga kunskaper. Men faktum är att svenska ungdomar i första halvan av tonåren
besitter lika stora eller större kunskaper om samhälle och politik som genomsnittsväljaren.
Det är snarare så att många ungdomar i tonåren upplever vanmakt och att de demokratiska
partierna inte riktar sig till dem. Genom att sänka rösträttsåldern så tvingas de demokratiska
partierna att bredda sina program och rikta sig till yngre människor i större utsträckning.
Varför just 16? Vid 16 års ålder är man redan straffmyndig, skolplikten upphör och man får ta
hand om sin egen inkomst och betala skatt. Ungdomars inflytande håller sig inom en alltför
snäv ram och begränsas ytterst till elevråd och ungdomsförbund. Som tonåring har man inget
reellt medborgarinflytande trots att man i allra högsta grad påverkas av de beslut som fattas.
Genomsnittsåldern för förstagångsväljare skulle bli 18 år med en sänkning av rösträttsåldern
till 16. I dag är större delen av alla förstagångsväljare 21 år gamla, många får vänta ända tills 22
års ålder innan de får rösta för första gången.
13 länder i världen i dag tillämpar 16 – års rösträttsålder i regionala och nationella val. I Europa
har Tyskland, Storbritannien och Schweiz 16 – års rösträttsålder i delstats och kommunalval
och i Österrike beslutade ett enigt parlament om att sänka rösträttsåldern till 16 år i alla
nationella val. Många sydamerikanska länder har 16 – års rösträttsålder, däribland Brasilien
och Nicaragua.
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Som europeisk medborgare har en svensk 16 åring större demokratiska rättigheter i en tysk
delstat än i Sverige i dag. Han eller hon kan flytta till en tysk delstat och delta i regionala val.
UNF kan vara pådrivande för att det ska förändras -‐ till gagn för unga, drogfria och
demokratiskt aktiva medborgare!
Mot bakgrund av detta kräver jag
att

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

Robin Enander
UNF Opposition
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Motion om uteslutning på grund av politisk aktivitet (punkt 8 kk,
bilaga § 14:53)
Det har kommit in en motion till kongressen om att UNF skall utesluta personer med
förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna (SD) och dess ungdomsförbund, och aktivt ta
avstånd från SD. Motionärerna anför bland annat att det redan på 1800-talet var otillåtet att
göra skillnad mellan medlemmar i IOGT "på grund av samhällsställning, kön, färg eller ras",
och att SD skulle ha grundats av nynazister, något som (av oklara skäl) skulle ha relevans för
bedömningen av dagens SD. Om det sistnämnda kan jag nöja mig med att citera
chefredaktören för tidskriften Expo (Aftonbladet 2015-04-09): "Avståndet är i dag väldigt stort
mellan SD och de renodlade rasnationalisterna, antidemokraterna, nazisterna och
antisemiterna."
IOGT-NTO-rörelsen vill enligt sina grundsatser verka för bättre levnadsvillkor för alla
människor, och anser att varje människa har samma rätt att påverka samhällets utveckling.
Vidare strävar vi efter en drogfri värld där alla får ta del av välfärd och trygghet. I det tidigare
programmet stod att rörelsen är positiv till samförstånd och samarbete mellan jordens folk
och till internationell gemenskap. Jag vill mena att vår rörelses ideologiska grund inte är
oförenlig med en förnuftig nationalism. Förenta nationernas stadga, som tar avstånd från
rasdiskriminering, talar om "aktning för principen om folkens lika rättigheter och
självbestämmanderätt". Även den som är skeptisk eller avståndstagande till ett mångkulturellt
samhälle, och står för varje folks oberoende, kan förstås vara starkt positiv till folkstyre,
solidaritet och samarbete mellan världens folk. (Den som vill hämta inspiration i texter ur vår
rörelses historia, kan väl för övrigt inte glömma bort raderna i den populära sången "Dusten",
om vårt älskade land och vår fädernesbygd, som under den gyllene blåa fanan ska befrias från
ofärd och nesliga band?)
Att vi inte ska behandla UNF-medlemmar olika med anledning av härkomst, religion etc., är en
självklarhet. Rashat och uppvigling mot folkgrupper kan naturligtvis inte tolereras inom
rörelsen. Var och en som delar UNF:s värderingar måste känna sig välkommen som medlem.
Dessa värderingar bör emellertid enligt min mening inte omdefinieras och snävas till i strid
mot rörelsens grundsatser, så att medlemmar utesluts på grund av en politisk eller religiös
övertygelse som inte strider mot rörelsens bas. UNF ska varken vara "vänster", "höger",
"grönt", nationalistiskt eller feministiskt - nej, en nykterhetsrörelse måste av nödvändighet
vara tvärpolitisk. UNF är enligt sina stadgar ett religiöst neutralt och partipolitiskt obundet
förbund, något jag inte tror att de flesta medlemmar motsätter sig. Att ta avstånd från ett visst
parti - det tredje största i riksdagen - visar knappast på obundenhet, och hämmar
medlemmarnas frihet att yttra sina känslor och åsikter.
UNF kan och bör ta avstånd från åsikter och förslag som strider mot förbundets inställning,
oavsett om det rör sig om vansinnig drogliberalism i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF),
moderaternas alkoholpolitik under de senaste decennierna, eller SD-förslag om
gårdsförsäljning av alkohol. Åsikter om olika folks inneboende över- eller underlägsenhet har
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förstås ingen plats hos oss. Man kan emellertid fråga sig varför en person som av övertygelse
motsätter sig folkstyre och förordar rashat skulle få för sig att gå in i vår rörelse. En sådan
person skulle knappast ha någonting hos oss att hämta, och skulle knappast avlägga vårt
medlemslöfte. Någon som tillhör att parti med ståndpunkter som strider mot UNF:s, kan
däremot vilja påverka partiet i en bättre riktning. En förtroendevald i CUF bör därmed inte
uteslutas ur UNF bara för att CUF vill legalisera cannabis. Lika lite bör en kristen uteslutas ur
UNF för att aposteln Paulus fordom uttalade sig om att homosexuella förtjänade döden.
IOGT-NTO-rörelsen har varit väldigt restriktiva med uteslutningar på grund av politiska skäl på goda grunder (jfr § 207 i 2005 års UNF-kongressprotokoll). Risken med uteslutningar är
alltid att kunniga och engagerade människor, som vill kämpa för vår kärnfråga - nykterheten inte får möjlighet att göra skillnad och förbättra samhället. Vi får inte glömma att vi är och
förblir ett nykterhetsförbund framför allt.
UNF:s förbundsstyrelse fann i början av 2013 att enbart medlemskap eller förtroendeuppdrag i
en organisation med vissa värderingar inte innebär att man "uppenbart motverkar UNF:s
syften" (jfr § 1:7 UNF:s stadgar), och därmed inte ensamt utgör grund för uteslutning ur
förbundet. Det bör enligt FS tolkning krävas någon "handling av samhällsförändrande karaktär
eller torgförande av åsikt som kan bevisas", såsom pastor Åke Greens offentliga uttalanden om
bl.a. homosexualitet som en cancersvulst på samhällskroppen. Detta är den stadgetolkning
som fortfarande gäller, och den är rimlig. Kongressen bör därför, för tydlighetens skull,
markera mot de uteslutningsivrande och fastslå det som redan gäller.
Jag yrkar därför att kongressen förklarar, såsom uttalanden i UNF:s principer,
att

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

att

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

Karl M. Boman
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Motion om Sverigedemokraterna (punkt 8 ll, bilaga § 14:54)
UNF har en lång historia, en historia vi anser att organisationen måste vara stolt över och
värna om. Tyvärr ser vi trender inom vår organisation som tyder på att man tappat bort var
man kommer ifrån. Kampen som nykterhetsrörelsen driver handlar inte bara om nykterhet,
utan också om solidaritet och demokrati. Ord som finns i vår vision, men hur tolkar vi dem?
Hur arbetar vi med dem? Ett sätt att arbeta för demokrati och solidaritet är att tydligt ta
avstånd från organisationer som inte gör det och att tydligt uttala att hos oss ska alla känna sig
trygga; såväl HBTQ-personer som kvinnor och rasifierade. Redan på 1800-talet hade våra
föregångare följande inskrivet i sina stadgar ”Ingen skillnad bland medlemmarna på grund av
samhällsställning, kön, färg eller ras". Det är något vi ska vara stolta över, något vi måste värna
och slå vakt om.
Tyvärr har Sverige utvecklats åt ett annat håll de senaste åren. Högerextrema krafter växer och
det rasistiska partiet Sverigedemokraterna sitter sedan fyra år i riksdagen och kommer göra
det i fyra år till, nu som landets tredje största parti. Detta är givetvis något som också påverkar
vår organisation. Hur mycket vi än vill kan vi inte låta oss tro att UNF inte påverkas av de
strömningar som finns i samhället i stort.
Låt oss inte glömma vilka Sverigedemokraterna är, vilken historia partiet har. Partiet
grundades 1988 av avhoppare från den nynazistiska organisationen Sverigepartiet. I partiets
första styrelse satt så väl fascister från Nysvenska rörelsen som nazister från Nordiska
rikspartiet och i en lokal styrelse satt till och med en person med ett förflutet som Luft Waffefrivillig. Man kan tro att detta inte har något med dagens SD att göra. Men på samma sätt som
att UNFs grund finns i IOGT, att vår ideologi och våra grundprinciper har växt och utvecklats
därifrån. Är SDs historia i allra högsta grad intressant och aktuell.
Vi menar att om UNF verkligen menar allvar med sina grundsatser och program, sina stadgar
och sin vision måste vi ta avstånd från högerextremism. Med det inte sagt att enskilda väljare
och partisympatisörer skall uteslutas ur UNF. Det handlar om organisationerna i sig.
Odemokratiska organisationer som vi inte kan försvara i demokratins namn. Därför anser vi
att kongressen skall besluta:
att

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

att

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

att

UNF ska ta aktivt avstånd ifrån Sverigedemokraterna

att

UNF i sin grundutbildning har en del om Likabehandling

Linus Henriksson, UNF Skåne
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Malin Andersson, UNF Stockholm
Arvid Leimar, UNF Uppsala
Tea Olsen, UNF Örebro
Jessica Stridh, UNF Halland
Evelina Hentilä, UNF Halland
Viggo Stahle, UNF Stockholm
Linn Winnerstam, UNF Örebro

UNF Jämtland beslutade på distriktsårsmöte den 29 mars att föreslå kongressen besluta
att

bifalla motionen.

UNF Skåne beslutade på distriktsårsmöte den 28 mars att föreslå kongressen besluta
att

bifalla motionen.

UNF Västmanland beslutade på distriktsårsmöte den 21 mars att föreslå kongressen besluta
att

bifalla motionen.

UNF Örebro beslutade på distriktsårsmöte den 14 mars att föreslå kongressen besluta
att

bifalla motionen.

UNF Göteborg & Bohuslän beslutade på distriktsårsmöte den 21 mars 2015 att föreslå
kongressen besluta
att

bifalla motionen.

UNF Stockholm beslutade på distriktsårsmöte den 21 mars 2015 att skicka vidare motionen till
kongressen med tillägg och föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen, samt
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att

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

UNF Kronoberg beslutade på distriktsårsmöte den 28 mars 2015 att skicka vidare motionens
fjärde att-sats till kongressen och föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla fjärde att-satsen.

UNF Uppsala beslutade på distriktsårsmöte den 12 april 2015 att skicka vidare motionen till
kongressen med ändringar och föreslår därför kongressen besluta
att

avslå första att-satsen,

att

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

att

bifalla andra att-satsen,

att

avslå tredje att-satsen,

att

UNF ska ta aktivt avstånd från Sverigedemokraternas ideologi,

att

bifalla fjärde att-satsen

UNF Västerbotten beslutade på distriktsårsmöte den 18 april 2015 att skicka vidare motionen
till kongressen med tillägg och föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen, samt

att

uteslutningsprinciperna i motionen utvidgas till att även gälla Svenskarnas Parti
(SVP), Nationaldemokraterna (ND), Svenska motståndsrörelsen (SMR) samt
övriga partier och organisationer som arbetar i denna linje.
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Motion om vänsterextrema organisationer (punkt 8 mm,
bilaga § 14:55)
En motion gällande UNFs ställning mot Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk
Ungdom har skickats till kongressen. En del årsmöten runt om i Sverige har redan tagit
ställning mot denna där Stockholms, Göteborgs & Bohusläns distrikt har föreslagit att
kongressen ska bifalla motionen.

På Stockholms årsmöte så tillkom en tilläggsmotion där ytterligare ställning togs gentemot ett
flertal högerextrema organisationer och partier såsom Svenskarnas Parti (SVP),
Nationaldemokraterna (ND) och Svenska Motståndsrörelsen (SMR) men riktade sig även mot
andra organisationer och partier i denna linje.
När det talas extremism brukar endast högerextremism komma till tals medan
vänsterextremismen lätt glöms bort. Det finns i Sverige främst tre vänsterextrema
organisationer som det pratas om och dessa är Revolutionära Fronten (RF), Kommunistiska
Partiet (KP) och Revolutionär Kommunistisk Ungdom (RKU).
Vänsterextremism har ofta revolutionära inslag där de menar att väpnad kamp ibland är den
enda lösningen. Att använda våld för att nå sina mål är inte demokratiskt och är inte förenligt
med vad UNF står för. Om vi inom UNF på riktigt menar allvar med våra grundsatser,
program, stadgar och vår vision så måste vi ta avstånd från vänsterextremismen.
Därför yrkar jag att kongressen beslutar:
att

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

att

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

att

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

att

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

Jens Jörgensen Moberg
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Motion om beslut vid lika röstetal (punkt 8 nn, bilaga § 14:56)
I vår förening samlar vi medlemmar med lång erfarenhet av den demokratiska processen inom
rörelsen. Vi har suttit i många styrelser och deltagit vid många årsmöten, och vi som förening
har varit representerade vid varje kongress sedan 2005 års kongress i Piteå.
Vad vi har sett under våra år är att vissa stadgeändringar har genomförts med god vilja, men
den ursprungliga formuleringen har burit med sig erfarenhet som nu gått förlorad.
Vid lika röstetal avgör numera lotten, något som låter slumpen avgöra vilket beslut mötet
fattar, men det är ingen som blir nöjd med ett sådant avgörande. Historiskt sett har
mötesordföranden ofta haft rösträtt vid årsmöten och styrelsemöten, och
ordförandeuppdraget hindrar väldigt lätt vederbörande från att utöva sin makt som
röstberättigad; sålunda valde man modellen att den åsikt ordföranden för mötet företräder ger
utfallet. Vid de tillfällen som ordföranden redan valt att rösta, har vederbörande oftast god
insikt i verksamheten, och kan avgöra vilket utfall som vore mest fördelaktigt för
organisationen. Att ordföranden har utslagsröst är i sig inte någonting kontroversiellt, utan
detta förekommer redan i IOGT-NTO-rörelsens stadgar (se UNF:s stadgar, § 2:9 och § 3:9).
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

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

att

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

Nykterhet eller döden!

UNF Opposition
efter årsmötesbeslut
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Motion om ordförandes utslagsröst (punkt 8 oo, bilaga § 14:57)
Ingen blir nöjd med beslut som sker genom lottning. En rimligare ordning är att den för
tillfället valde ordföranden, som borde ha föreningens/distriktets intressen i första rummet,
har utslagsröst, precis som i riksstyrelsen och distriktsrådet. Vid kongresser kan dock vem
som helst leda, och det är inte lämpligt att ordföranden då har utslagsröst (särskilt som
ordföranden inte alltid är röstberättigad).
Därför föreslår jag IOGT-NTO:s kongress att besluta
att

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

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

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

Herr Elis Zara, medlem i UNF Opposition
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Motion om föreningsmötens beslutsmässighet (punkt 8 pp,
bilaga § 14:58)
UNF Oppositions representant i program- och stadgeutskottet åstadkom en stadgeändring
vid 2005 års kongress, som gällde föreningsmöten i mindre föreningar. Enligt § 4:2 stadgarna
är ett föreningsmöte beslutsmässigt "när minst fem, eller majoriteten, av föreningens
medlemmar är närvarande". Bestämmelsen är oklar, eftersom det inte framgår om
"majoriteten" syftar på majoriteten av de registrerade medlemmarna eller majoriteten av
registrerade och lokala medlemmar sammanräknade. Detta bör förtydligas. Vi tycker inte att
det är rimligt att "majoriteten" ska avse fler än majoriteten av de registrerade medlemmarna,
eftersom bestämmelsen i så fall (nästan) aldrig lär kunna tillämpas i föreningar som har lokala
medlemmar.
Vi föreslår därför kongressen besluta
att

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

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen
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Motion om att låta föreningar välja kongressombud (punkt 8 qq,
bilaga § 14:59)
År 2001 togs ett stort steg inom UNF; då beslutade kongressen att revidera sitt demokratiska
underlag genom att byta ut kongressrepresentationen från ombud valda av distrikten, till att
låta varje förening välja ombud. Detta togs väl emot, men man valde redan sex år senare, på
kongressen 2007 i Uppsala, att revidera detta system, eftersom det redan 2005 visat sig kunna
missbrukas och inte ge den representation som eftersträvades.
Förbundet fungerar väl på gräsrotsnivå, men alla föreningar har inte en god relation till sina
distrikt. Detta var skäl till att representationen flyttades till föreningarna. I dagens system är
det en utvald "elit" som utgör beslutande församling när det kommer till val av
kongressombud, och gräsrötternas chanser till inflytande försvåras. Att nuvarande system är
stabilare än det som prövats under åren 2003 - 2007 är uppenbart, men att detta system var
bristfälligt betyder inte att all representation som utgår från föreningarna är dysfunktionell.
UNF skall vara en välmående organisation, med högre demokratiska funktioner än sällskap
som Tempel Riddare Orden, där varje medlem känner att vederbörande har möjlighet att
påverka.
Därför anser vi att varje löftesbunden medlem i UNF ska ha förslagsrätt vid kongresserna, och
att varje förening som etablerats innan föregående kongress (detta för att undvika skapande av
skenföreningar i kuppsyfte) ska ha rätt att utse ett ombud till kongressen.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

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

att

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

att

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

Nykterhet eller döden!

UNF Opposition
efter beslut vid årsmöte
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Motion om avhoppande styrelsemedlemmar (punkt 8 rr,
bilaga § 14:60)
Våra stadgar är det dokument som styr hur UNF fungerar. Därför är det viktigt att dessa är
uppdaterade och innehåller information som talar om hur organisationen ska fungera. En sak
som kan hända är att en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag. Då uppstår en problematik. Vad
ska hända då? Detta regleras inte av våra stadgar, och vi tycker att det borde göra det.
Under ett årsmöte eller en kongress väljer man ett antal personer som ska sitta i en styrelse.
Om en ledamot skulle lämna sitt uppdrag uppstår en problematik, styrelsen är inte så många
som medlemmarna har beslutat. Vi tycker att det är väldigt viktigt att demokrati utövas och att
medlemmars beslut går före en styrelses.
Därför föreslår vi att kongressen att besluta
att

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

att

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

att

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

Emil Johansson, John Ferner och Rebecca Hammarqvist, UNF Exakt
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Motion om åsidosättande av stadgar (punkt 8 ss, bilaga § 14:61)
Små föreningar håller sig kanske inte alltid till stadgarnas regler om när kallelse till möte ska
vara utsänd. Om samtliga medlemmar är ense om att möte kan hållas ändå vore det orimligt att
mötet inte skulle ses som stadgeenligt kallat. Det är en allmän organisations- och avtalsrättslig
princip att samtliga medlemmar alltid kan åsidosätta formalia i stadgar. Stadgarna finns ju för
medlemmarnas skull och inte tvärtom.
Därför yrkar vi att kongressen uttalar,
att

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

att

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

UNF Opposition, Söderhamn, genom styrelsen
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Motion om att flytta årsmöten till hösten (punkt 8 tt,
bilaga § 14:62)
UNF är en ideell organisation för ungdomar i ålder 13-25. Detta innebär att vi har medlemmar i
åldrarna där mycket förändringar sker, så som flytt, nya klasser, nytt jobb, förändrad mängd
med skolarbete eller förändrade förutsättningar på jobbet.
I och med att olika årskurser i skolan innebär olika mycket krav, kan det innebära att du tagit
på dig ett förtroendeuppdrag när du inte haft mycket i skolan, för att nästa termin knappt ha
tid över för UNF. Att då vara engagerad i en styrelse kan lätt innebära att medlemmarna tar på
sig för mycket att göra och därför har ökad risk för att bli utbrända eller att inte klara av skolan.
UNF blir därför för många lätt en börda. Så vill vi verkligen inte ha det.
För att UNF ska fortsätta gå framåt och alla medlemmar ska ha möjligheten att kunna
engagera sig utan att bränna ut sig, anser vi därför att det är hög tid för en förändring.
Vi borde flytta UNFs föreningsårsmöte och distriktsårsmöte till hösten, för att följa skolans
läsår. På så sätt har medlemmarna enklare att kunna prioritera huruvida de hinner med
förtroendeuppdrag eller inte. Under höstterminen, exempelvis i augusti eller september, tror
vi dessutom att det är lättare att få deltagare att vilja åka på årsmöten. Detta för att
skolan/universitet nyss kickat igång och nationella prov, stora läxhögar och tentaperioder inte
krockar med årsmöten i samma utsträckning som det gör under vårterminen. Det är dessutom
många som flyttar bort från sitt distrikt då universitetstiden ska börja. Att ha årsmöten på
hösten tror vi därför skulle undvika att många medlemmars halva mandatperioder i styrelser
sker på distans från distriktet.
Därför anser vi att kongressen ska besluta:
att

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

att

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

att

budgeten ska gälla kalenderår.

UNF Västerbotten
enligt beslut på distriktsårsmöte den 18 april 2015
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Motion om suppleantsval (punkt 8 uu, bilaga § 14:63)
I UNF finns olika åsikter om huruvida suppleanter kan väljas till organ inom rörelsen.
Det är av vikt att det klargörs vad som gäller i frågan.
Därmed föreslås kongressen besluta, om förbundsstyrelsen redogör en Tolkning i
motionssvaret,
att

fastställa förbundsstyrelsens uttolkning i frågan som princip.

I annat fall föreslås kongressen besluta
att

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

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonstjärnan
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Motion om firmatecknare (punkt 8 vv, bilaga § 14:64)
En ideell förening bör vara autonom att bestämma vilka som ska företräda föreningen utåt. En
förening av omyndiga måste t.ex. kunna förordna en myndig medlem att teckna föreningens
firma i förhållande till banker etc. (vilket vissa banker anser nödvändigt).
Därför yrkar vi att kongressen resolverar
att

andra meningen i § 4:9 stadgarna borttages

Nykterhet in i döden!

UNF Opposition, Söderhamn, genom beslut av styrelsen
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Motion om revisorer (punkt 8 ww, bilaga § 14:65)
Som förbundsstyrelsen konstaterat är § 4:4 och § 4:12 i stadgarna inte i samklang, sedan UNF
Opposition fick igenom en ändring i § 4:4. Eftersom det är angeläget att små föreningar inte
betungas med kravet att välja tre personer till uppdrag som i de allra flesta UNF-föreningar
inte behövs enligt lag, bör § 4:12 justeras så att den matchar den mer förnuftiga bestämmelsen i
§ 4:4. Onödiga upprepningar i stadgarna bör undvikas, så att man slipper missöden av detta
slag.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
att

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

Nykterhet intill döden!

UNF Opposition, genom beslut av styrelsen

229 (241)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-05-08–10

Motion om valberedningar (punkt 8 xx, bilaga § 14:66)
En valberedning är ett viktigt organ i ett demokratiskt förbund. Den har mycket makt över
vilka som ska sitta i nästkommande styrelse. Vi tycker att valberedningen lätt kan få för
mycket makt, och att medlemmarna inte vågar ge egna förslag när valberedningen har sagt sitt.
I en demokrati är det ändå medlemmarna som ska ha sin rätt att säga sitt, och vi tycker att den
möjligheten lätt kan tas ifrån dom. Vi känner tendenser till att valberedningens förslag ofta
framställs som den nya styrelsen och det är absolut inte hur det borde vara för att utöva
demokrati på en bra nivå.
Därför föreslår vi kongressen att besluta
att

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

att

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

Emil Johansson och John Ferner, UNF Exakt
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Motion om valberedningars samråd med IOGT-NTO-rörelsens
övriga förbund (punkt 8 yy, bilaga § 14:67)
UNF Opposition yrkar motionsvis
att

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

En ideell förening skall vara självständig, särskilt när det gäller vilka personer som väljs att
företräda den. Även om IOGT-NTO-rörelsen är en enda rörelse, är UNF ett självständigt
förbund.
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Motion om möjlighet att tillsätta två ordförande (punkt 8 zz,
bilaga § 14:68)
En styrelseledamot i UNF Opposition motionerade till 2007 års kongress om språkrör i IOGTNTO-rörelsen, och ville att ordförandeposten i förbunden skulle bytas ut mot två
likaberättigade språkrörsposter per förbund, och i andra hand att riksstyrelsen skulle utreda
språkrörssystemets för- och nackdelar och redovisa dem. Trots att Riksstyrelsen, programoch stadgeutskottet och de övriga IOGT-NTO-förbunden motsatte sig motionen, beslutade
UNF-kongressen om utredning. Vid 2011 års kongress meddelade förbundsstyrelsen att en
kortare utredning gjorts av riksstyrelsen, som lämnat kommentarer till valberedningen (§ 374
kongressprotokollet). Valberedningen föreslog att två ordförande skulle väljas, och sedan 2011
års kongress har UNF haft två ordförande.
Möjligheten att välja två personer till ordförande framgår inte av UNF:s stadgar.
Uppräkningen "val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsledare och
ytterligare minst två ledamöter i förbundsstyrelsen" i § 2:6 r talar för att bara en ordförande ska
väljas, även om ordet ordförande inte ändras i plural. Om det är UNF-medlemmarnas mening
att förbundet ska kunna ha två ordförande, bör detta framgå tydligt i förbundet styrande
dokument. Fler än två ordförande bör vi knappast välja.
Därför yrkar vi att kongressen beslutar
att

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

att

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

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen
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Motion om avskaffande av lokalt medlemskap (punkt 8 åå,
bilaga § 14:69)
Sedan centraliseringen av medlemsregistret finns en artefakt i våra stadgar.
När vi beslöt att samordna medlemsregistret försvann en funktion i medlemskapet,
möjligheten att vara med i flera UNF-föreningar. Denna möjlighet används i dagsläget enbart
av en handfull föreningar och medlemmar, för att bevara rösträtt hos medlemmar som av
tekniska skäl byter förening, för att samla ideologiskt samröre, eller för att erbjuda icketraditionell verksamhet, så som Stockholms God(t)emplares IdrottsFörening.
Då intresset har sjunkit för lokalt medlemsskap och det finns andra lösningar är det svårt att
motivera den konservativa hållning som ger medlemmar rösträtt i fler föreningar om de är
insatta nog i stadgeteknik.
Skulle man vilja behålla dagens modell är det väldigt otydligt i stadgarna hur lokalt
medlemsskap regleras. Dagens stadgar är inte skrivna för en lokal medlemsantagning, och
även om möjligheten till lokala stadgar finns är detta ingenting som används i en större
utsträckning.
Därmed föreslår jag kongressen besluta i första hand
att

uppdra åt riksstyrelsen att utreda hur lokalt medlemsskap bäst avvecklas.

I andra hand
att

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

Samt oavsett
att

utredningen presenteras med förslag till kongressen 2017

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonstjärnan
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Motion om lokalt medlemskap (punkt 8 ää, bilaga § 14:70)
UNF har den besynnerliga konstruktionen "lokalt medlemskap". I stadgarna regleras detta
bara genom två bestämmelser - "Varje medlem kan ha lokalt medlemskap i flera föreningar i
IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara registrerad medlem i en enda förening" (§ 1:4) och "vid
beslut om beviljande av lokalt medlemskap har dock bara föreningens registrerade
medlemmar förslags- och rösträtt" (§ 4:3). Det framgår alltså inte hur någon får lokalt
medlemskap eller vad detta egentligen innebär, men det får antas att det ger t.ex. rösträtt vid
årsmöte. Det finns inte någon bestämmelse som berör upphörande av lokalt medlemskap, och
bestämmelsen om uteslutning handlar om uteslutning ur själva förbundet och inte ur en viss
förening (se § 1:7).
Indirekt framgår av § 4:3 att det är varje enskild förening som själv kan besluta att bevilja någon
lokalt medlemskap. Vi anser därför att det också måste vara föreningen som själv bestämmer
om att avsluta ett lokalt medlemskap. Föreningen är nämligen en självständig juridisk person
och föreningsårsmötet är suveränt. Vi syftar alltså bara på att en person utesluts som lokal
medlem, inte på uteslutning av en medlem ur UNF som förbund. Vi antar att det är mycket få
föreningar som använder sig av möjligheten till lokalt medlemskap, och anser att det måste stå
dessa få föreningar fritt att själva organisera medlemskapen så att de matchar föreningarnas
verksamhet.
Vi yrkar att kongressen beslutar
att

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

Nykterhet eller döden!

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen
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Motion om återinförande av ritualarbete (punkt 8 öö,
bilaga § 14:71)
År 1879 grundlades IOGT i Sverige som ett ordenssällskap, med idén om folknykterhet som
utmärkande egenskap. I denna organisationsform finns något som gör sammanhållning och
medlemsvård så mycket starkare, nämligen de strikta former som särskilt intagningsmöten
bedrivits under. Under 91 år var vi Sveriges största nykterhetsordenssällskap, dels i IOGT, dels
i de utbrutna organisationerna NGTO, TO och NTO.
Formen med ett rituellt upptagande av medlemmar efter att nykterhetslöftet svurits ger en
starkare känsla av tillhörighet än ett klick på en hemsida. UNF Opposition har alltid varit måna
om att UNF:s medlemmar tar sitt medlemskap, och framförallt sitt nykterhetslöfte, på största
möjliga allvar, och därtill betraktar nykterhetsrörelsen som en sann gemenskap.
Därför föreslår vi att kongressen beslutar
i första hand
att

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

och i andra hand
att

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

Nykterhet eller döden!

UNF Opposition
enligt beslut vid årsmöte
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Motion om glass till ombud (punkt 8 aaa, bilaga § 14:72)
Somliga kanske tycker att UNF Opposition genom sina motioner till denna kongress har velat
framhäva sin egen betydelse. Vår uppfattning är dock att liksom ett bärkraftigt förbund
behöver medlemsvärvare och trevlig verksamhet, behöver det också metaintresserade
stadgenördar. Sedan sent 2003 har Oppositionen sett till att stadgar och principer har ändrats
och antagits, och att viktiga ideologiska frågor har diskuterats. Vi har inte alltid fått vår vilja
igenom, men det uppmuntrar oss bara, ty vi är ju "ständigt i opposition" och inte sena att
reservera oss mot maktfullkomlighet och orätt. Oppositionen i denna form lär emellertid inte
finnas för evigt - tvärtom - och vi vill därför under detta vårt sjätte kongressår uppmana varje
medlem att utmana och omdana, skapa och tillrättalägga. Låt Oppositionen framledes verka
inom alla medlemmar!
För att sporra i vart fall kongressombuden att se till att allt blir formellt rätt och riktigt
framöver, vill nu vi ta upp ett beslut från 2011 års kongress. Bl.a. ordföranden i UNF
Opposition yrkade i en motion "att varje ombud vid UNF:s kongress får 1 (en) Piggelin-glass
eller en därmed jämförbar islass, att intas i plenisalen". Innan kongressen gick till beslut fick
ombuden varsin glass, och förbundsstyrelsen ansåg att motionen var besvarad. Eric
Tegnander (numera vår högt ärade ordförande) hade enligt kongressprotokollet "noterat att
vissa krafter ville fiffla bort den här potentiella glassen genom att anse motionen handla om
den glass som redan delats ut". Kongressen beslutade inte att anse motionen besvarad, utan
att bifalla motionen (§ 226 kongressprotokollet). 2011 års kongressbeslut har inte verkställts, i
och med att kongressombuden inte har fått någon glass med anledning av beslutet, efter att
det fattades.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
att

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

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

UNF 6281 Opposition, efter beslut av styrelsen
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Motion om glass till ombud och ersättare (punkt 8 bbb,
bilaga § 14:73)
Med anledning av motionen om verkställande av beslutet under § 226 i kongressprotokollet
från kongressen 2011, vill jag framföra att jag anser att det råder en brist i att enbart ombuden
får glass. Samtliga som intresserar sig för kongressens förhandlingar som getts mandat att
representera sitt distrikt bör rimligen premieras.
Därmed yrkar jag att kongressen beslutar
att

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

Mats Heden, Reaktionär
UNF 5125 Morgonstjärnan
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Motion om att bifalla motioner till kongresser som redan varit
(punkt 8 ccc, bilaga § 14:74)
Jag anser att anledningen till att motionerna 17 och 19 till kongressen 2011 och motion 26 till
2013 års kongress avslogs, är bristande interndemokrati.
På av motionärerna anförda skäl föreslår jag kongressen besluta
att

bifalla motion nummer 17, framlagd vid 2011 års kongress

att

bifalla motion nummer 19, framlagd vid 2011 års kongress

att

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

att

undanröja beslutet under § 257 i kongressprotokollet från 2013 års kongress

Högaktningsfullt,
Herr Elis Zara, medlem i UNF Opposition (utan föreningens stöd)
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Motion om namnbyte till Ung Nykter Front (punkt 8 ddd,
bilaga § 14:75)
Motionen "Fronten reser sig" (nr. 12 vid 2011 års kongress) om namnändring till "Ung
Nykteristisk Front" avslogs av kongressen. Det har berättats att många faktiskt tyckte att
namnbyte var en god idé. Jag vill därför lyfta förslaget, men med den ändringen att
"nykteristisk", som inte är ett ord, ändras till "nykter". Huruvida beteckningen ändras i
stadgarna eller inte, har jag inga synpunkter på.
Jag föreslår därför kongressen förklara
att

Ungdomens Nykterhetsförbund hädanefter skall kallas Ung Nykter Front

Högaktningsfullt,
Herr Elis Zara, medlem i UNF Opposition (utan föreningens stöd)
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Motion om kallelser på rövarspråket (punkt 8 eee, bilaga § 14:76)
Jag tycker överlag att UNF ibland kan vara dåliga på att inkludera allt ifrån nyvärvade
medlemmar till folkgrupper som är minoriteter i samhället. Enligt UNFs stadgar måste man
skicka ut en kallelse till ett föreningsårsmöte fyra veckor i förväg, distriktsårsmöte två
månader och kongress fyra månader. En kallelse är en inbjudan att vara med och påverka sin
förening, distrikt eller förbund. En folkgrupp som jag tycker är speciellt exkluderad är sjömän.
Sjömän behöver liksom vi nyktra mötesplatser.
Jag yrkar därför att kongressen ska besluta
att

alla kallelser till årsmöten och kongresser ska finnas tillgängliga på rövarspråket

John Ferner
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Motion om klätterväggen (punkt 8 fff, bilaga § 14:77)
Det var en chock för mig att nås av beskedet att UNF:s klättervägg hade gått ur tiden.
Förklaringen vi fick var att en storm hade orsakat den så stor skada att den inte kunde
användas längre. Efter min första titt på bildbeviset fann jag inget att ifrågasätta, men när jag
tänkte tillbaka till hur förra kongressen argumenterade och beslutade angående den så kallade
spaceballen blev jag alltmer tveksam.
Det kanske bara är ännu ett fall av handhavandefel? Jag kanske bara är för korkad för att se hur
den fortfarande skulle kunna användas på ett ofarligt vis?
Ska det inte vara upp till varje distrikt, förening eller medlem att avgöra i vilken utsträckning vi
vill använda klätterväggen? Skadar någon sig på klätterväggen så påverkar det väl inte resten av
UNF?
I konsekvensens namn skulle jag vilja föreslå att klätterväggen återtas i bruk i befintligt skick.
Jag yrkar:
att

klätterväggen skall återtas i bruk innan årsskiftet 2015/2016

Daniel Laurin
UNF Revolutionär Godtemplarungdom
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