
UNF:s principer 

1971 – Vänersborg 

• § 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas 

med. 

1981 – Luleå 

• § 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens namn krävs 

medlemskap. 

1997 – Köping 

• § 118 Medlemsvärvningskampanjer ska klart betona vår ideologi och inte materiella 

förmåner. 

2005 – Piteå 

• §169 Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser 

dem som ska sitta i utskott, leda kurser osv. 

2007 – Uppsala 

• § 198 UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor 

för sina anställda. 

 2011 – Åre 

• § 36 Frågor om försumbara ekonomiska värden INTE utgör frågor om eget arvode. 

• § 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. 

2013 – Borås 

• § 195 I allt UNF-material och i alla sammanhang gällande medlemsökning nämns 

alltid uppföljning som en vital del. 

• § 289 Varje ny UNF-förening måste uppvisa protokoll som visar att föreningen har 

bildats, att UNF:s stadgar har antagits och att styrelse har utsetts, för att 

förbundsstyrelsen ska kunna tilldela föreningen ett nummer enligt stadgarna 

2015 – Lund 



• § 150 UNF bemöter vid behov men samarbetar inte med eller ger 

Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom tillfällen att torgföra sina 

åsikter 

• § 190 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år 

• § 190 UNF köper hållbara produkter, alltså ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

hållbara produkter, då vi jobbar för en bättre värld 

• § 190 Handlingar och protokoll är tillgängliga för alla medlemmar, inklusive syn- och 

hörselskadade 

• § 190 Förbundets budget och budgetförslag är tydliga, lättförståeliga och tillgängliga 

för alla medlemmar 

• § 190 Bara de med rösträtt får reservera sig 

• § 240 Det ska finnas ett pass om jämställdhet, härskartekniker och främjartekniker på 

kongressens ombudsskola 

• § 240 Det ska finnas ett jämlikhetspass i alla UNF:aren-utbildningar 

2017 – Karlstad 

• § 169 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett 

fast arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 55 % av 

ett prisbasbelopp per månad. 

• § 132 Förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk Ungdom 

eller Ungsvenskarna SDU anses gå emot UNF:s grundsatser då de verkar för ett 

odemokratiskt och osolidariskt samhälle. 

• § 132 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den 

region ombudet representerar, när ombudsvalet sker samt under kongressen. 

• § 132 Förbundsstyrelsen ska se över UNF:s principer och lägga fram eventuella 

förslag på revideringar till varje kongress. 

• § 177 Förbundet bekostar alla ombudskostnader från distrikten till kongressen samt 

förbundet bekostar alla ersättarkostnader för en ersättare från distrikten till 

kongressen. 

 

 


