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Statuter för UNF:s utmärkelse: Hedersknyffeln

Alla ungdomar behöver äldre personer som förebilder, rådgivare och motståndare. Att motsvara 
alla dessa behov kräver en svår balansgång mellan frihet och att ändå lägga sitt i. I rörelsen finns 
många vuxna personer som klarat av det och gett oss yngre medlemmar
kunskap men också mod och självkänsla då vi blir tagna på allvar och respekterade för våra åsikter 
och kunskaper, även om vi saknar lång erfarenhet.

Hedersknyffeln ska utdelas varje UNF-kongress från och med 1995 till en vuxen person inom 
IOGT-NTO-rörelsen som på ett förtjänstfullt sätt klarat av den svåra rollen som vuxen 
rörelsemedlem med gehör för de yngres behov och vilja.

Utmärkelsen består av en knyffel som symboliserar begreppet hedersknyffel. Dessutom ingår ett 
stiligt diplom. Utmärkelsen utdelas endast i ett exemplar och vid ett tillfälle vid varje kongress. Vid 
utdelningstillfället ska motiveringen läsas upp och denna bör återges i kongressprotokollet.

Beslut om utmärkelsen fattas av UNF:s förbundsstyrelse. Dessa statuter kan ändras av UNF:s 
förbundsstyrelse.
Hedersknyffeln är instiftad av UNF:s arbetsutskott den 3 mars 1993 inför Kjell E Johansons 60-
årsdag.
 



Statuter för UNF:s utmärkelse: Guldcirkeln – för god studieinsats

Guldcirkeln tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, som i sann 
folkrörelseanda utför eller har utfört en god insats för främjande och utveckling av 
studieverksamheten inom UNF.

Utmärkelsen består av en plakett, med symbol av guld i form av en cirkel. Cirkeln symboliserar 
studiecirkeln, som är ett av nykterhetsrörelsens mest betydelsefulla bidrag till folkbildningsarbetes 
metoder.

Beslut om tilldelning av utmärkelsen fattas av UNF:s bildningsledare, och ska för kännedom 
meddelas förbundsstyrelsen före utdelningstillfället.

Plaketten utdelas vid UNF:s ordinarie kongress. Vid varje kongress utdelas plaketten endast en 
gång, i ett exemplar. Vid utdelningstillfället ska bildningsledare, eller av denne utsedd person, 
uppläsa motivering för tilldelningen. Motiveringen bör återges i kongressprotokollet.

Dessa statuter kan ändras genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse.

UNF:s utmärkelse Guldcirkeln är instiftad genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse den
1 juli 1989.
 



Statuter för UNF:s utmärkelse: Silvergrisen – för god ekonomisk insats

Silvergrisen tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, som i sann 
folkrörelseanda utför eller har utfört en god insats för stärkande och utveckling av UNF:s 
ekonomiska verksamhet.

Utmärkelsen består av en plakett, med symbol av silver i form av en gris. Grisen symboliserar 
spargrisen, alla kassörers insignier, och är sinnebilden för den trygga ekonomin.

Beslut om tilldelning av utmärkelsen fattas av UNF:s förbundskassör, och ska för kännedom 
meddelas förbundsstyrelsen före utdelningstillfället.

Plaketten utdelas vid UNF:s ordinarie kongress. Vid varje kongress utdelas plaketten endast en 
gång, i ett exemplar. Vid utdelningstillfället ska förbundskassören, eller av denne utsedd person, 
uppläsa motivering för tilldelningen. Motiveringen bör återges i kongressprotokollet.

Dessa statuter kan ändras genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse.

UNF:s utmärkelse Silvergrisen är instiftad genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse den
1 juli 1989.
 



Statuter för UNF:s utmärkelse: Tennugglan – för god idé

Tennugglan tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, som i sann 
folkrörelseanda genom idégivning inspirerat andra och som genom detta, eller genom att praktiskt 
tillämpa sin idé, utför eller har utfört en god insats i arbetet med utvecklingen av UNF:s 
verksamhetsformer.

Utmärkelsen består av en plakett, med en symbol av tenn i form av en uggla. Ugglan sym- boliserar 
tänkandet som frambringar goda idéer, men också klokhet, som är en förutsätt- ning när idéer ska 
omvandlas från teori till praktik.

Beslut om tilldelning av utmärkelsen fattas av UNF:s vice förbundsordförande, och ska för 
kännedom meddelas förbundsstyrelsen före utdelningstillfället.

Plaketten utdelas vid UNF:s ordinarie kongress. Vid varje kongress utdelas plaketten endast en 
gång, i ett exemplar. Vid utdelningstillfället ska vice förbundsordföranden, eller av denne utsedd 
person, uppläsa motivering för tilldelningen. Motiveringen bör återges i kongressprotokollet.

Dessa statuter kan ändras genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse.

UNF:s utmärkelse Tennugglan är instiftad genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse den
1 juli 1989.
 



Statuter för UNF:s utmärkelse: Spjutspetspennan – för god debattinsats

Spjutspetspennan tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i UNF, som bidragit till IOGT-NTO-
rörelsens opinionsbildande arbete genom att med särskilt vassa pennrasp sätta spår i den allmänna 
debatten

Utmärkelsen består av en plakett med en skarpt vässad penna i stål. Den vassa pennan symboliserar 
den tankeskärpa och klarhet i argumentationen, som UNF vill främja genom att dela ut 
utmärkelsen.

Beslut om utmärkelsen fattas av sekreteraren i UNF:s förbundsstyrelse, och ska för kännedom 
meddelas förbundsstyrelsen före utdelningstillfället.

Plaketten utdelas vid UNF:s ordinarie kongress. Vid varje kongress utdelas plaketten endast en 
gång, i ett exemplar. Vid utdelningstillfället ska förbundssekreteraren, eller av denne utsedd person, 
uppläsa motivering för tilldelningen. Motiveringen bör återges i kongressprotokollet.

Dessa statuter kan ändras genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse.

UNF:s utmärkelse Spjutspetspennan är instiftad genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse den 19 
september 1997.
 



Statuter för UNF:s utmärkelse: Hjältevärvaren

Hjältevärvaren tilldelas medlem inom IOGT-NTO-rörelsen som i sann folkrörelseanda bidragit till 
att öka UNF:s medlemsantal under den gångna kongressperioden. Vid beslut om hjältevärvare skall 
hänsyn tas till antalet medlemmar som personen värvat, hur personen har organiserat 
värvningsaktiviteter samt hur personen har organiserat uppföljningsverksamhet.

Priset består av en plakett med ett heroiskt motiv av två hjältevärvare, en man och en kvinna. 
Hjältevärvarna representerar de uppoffringar som rörelsens medlemmar gör i strävan att uppnå 
stordåd inom värvningen till UNF. De symboliserar den heder och ära som rörelsen känner inför 
den enskilda värvarens insats.

Beslut om tilldelning av hjältevärvaren fattas av UNF:s förbundsordförande och ska för kännedom 
meddelas förbundsstyrelsen före utdelningstillfället.

Plaketten utdelas vid UNF:s ordinarie kongress. Vid varje kongress utdelas plaketten endast en gång
och i ett exemplar. Vid utdelningstillfället ska förbundsordföranden, eller av denne utsedd person, 
uppläsa motivering för tilldelning. Motiveringen bör återges i kongressprotokollet.

Dessa statuter kan ändras genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse.

UNF:s utmärkelse ”Hjältevärvaren” har instiftats genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse i maj 
2009.
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