Hur inleder en kongresshandlingarna? Vad kan jag skriva för att få Dig som läser att
verkligen stanna upp och läsa det här istället för att bläddra fram till det du egentligen vill
läsa? Du kanske vill se svaret från förbundsstyrelsen på en viss motion eller se hur förslaget
på arbetsplan ser ut? Du kanske vill läsa om framtiden som snart ska klubbas av oss
tillsammans.
Jag skulle kunna blicka tillbaka på mandatperioden som har varit, säga att två år är en lång
tid och försöka beskriva hur stor kongressen är, men det känns redan gjort.
Jag tänker att jag istället beskriver den kongress jag vill blicka tillbaka på, så följ med mig in
i framtiden en stund. När jag får möjlighet att berätta om kongressen i Örnsköldsvik 2019
vill jag säga det här:
” Åh, jag minns den veckan med glädje. Vädret var fint hela tiden och det var ljust dygnet runt,
vilket var lite jobbigt men jag kom ihåg att packa ögonbindel så jag kunde sova gott, även om det
inte blev så mycket sömn. Jag minns såklart allt kvällsnack med alla fantastiska personer, jag
minns drogvägrarnas kulturfestival och såklart avslutningsmiddagen. Maten var god och fikat var
ännu bättre. Men det är inte maten och vädret som gör att jag blickar tillbaka på kongressen i Övik utan det var och är en stolthet över de beslut som ombuden tog. Det var glädjen jag såg hos
medlemmarna som deltog på de läger vi arrangerade. Det var engagemanget våra ledare och
funktionärer visade under veckan.
Det går inte riktigt att sätta ord på det mäktiga som omgav kongressen 2019. Det var en
storhetskänsla att samlas tillsammans och förenas i att det gemensamma var vårt UNF och vår
vilja att göra UNF ännu bättre. Det hade varit en prövande period, inte bara de senaste 2 åren utan
snarare de senaste 8 åren. Vi lyckades öka i medlemsantal under perioden, vilket vi firade
storslaget. Men det fanns en stor oro, och det var vår största intäktskälla eventuellt inte skulle
kunna fortsätta ge oss samma mängd intäkter som förut. Trots det kunde vi tillsammans lyfta våra
blickar och se det UNF vi ville bygga. Vi enades i att det är vi tillsammans som driver UNF framåt.
Vi enades om ett långsiktigt mål om att förbättra UNF och det var det som var grunden i alla våra
beslut. Vi höll såklart inte alltid med varandra. Det var ibland riktigt tuffa debatter, men det var,
och är fortfarande, tuffa debatter som gör att vi tar välgrundade beslut som leder till ett bättre UNF.
Jag minns att jag avgick med vemod för jag ville egentligen fortsätta vara med på UNF:s
framgångssaga. Men jag insåg mycket senare att det var under mandatperioden 2017-2019 som
grunden lades för det fantastiska UNF vi ser idag.
Jag kommer alltid minnas kongressen 2019. Den storslagna kongressen där vi tog beslut som gjorde
det möjligt för UNF att tackla de utmaningar som låg framför oss. Jag var, och är fortfarande
väldigt stolt.”
Välkommen tillbaka. Visst vill du kunna återberätta något liknande? Jag har fyra
önskemål som kan möjliggöra att vi uppnår den bild jag vill blicka tillbaka till.

Var snälla och visa respekt mot varandra under förhandlingarna. Vi alla vill UNF:s bästa
och det är genom debatt som vi utmanar oss och blir bättre.
Tänk stort och långsiktigt. Även om mandatperioden bara är två år behöver vi se längre än
så för att kunna bygga en hållbar organisation för framtidens UNF:are.
See the bigger picture. Tänk på vad de beslut som vi tar kan få för effekt både nu och i
framtiden. Om vi lyfter blicken kommer vi ta bättre beslut.
Ha roligt, träffa nya vänner och skapa minnen för livet tillsammans!
Jag är stolt över vad vi åstadkommit, vart vi ska och vad vi tillsammans kan göra för
skillnad.
Vi ses i Ö-vik!
Isabelle Benfalk
Förbundsordförande
Stockholm, 2019-05-28

Huvudförslag Det förslag som fått mest stöd
Motförslag Förslag som ställs mot huvudförslag
Ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens arbete för föregående år
Att-sats Själva kravet i ett yrkande, motion eller förslag
Arbetsplan Plan för organisationens arbete
Avslag Att rösta nej på ett förslag
Avslagsyrkande Förslag att mötet ska rösta emot ett förslag
Balansräkning Lista på organisationens tillgångar
Beslutsmässig Med rätt att fatta beslut
Beslutsprotokoll Protokoll som bara tar upp besluten, inte diskussionen
Bifalla Gå med på, rösta för
Bifallsyrkande Förslag att mötet ska bifalla (rösta för) ett förslag
Bokslut Ekonomisk sammanställning med balans- och resultaträkning
Budget Plan för beräknade utgifter och inkomster
Dagordning Planering över dagen där tider för förhandlingar, fika och andra aktiviteter
finns med
Diskussionsprotokoll Protokoll som, förutom besluten, innefattar vem som sagt vad.
Den här typen av protokoll skrivs det på UNF:s kongresser
Föredragande Den som berättar om, föredrar, en fråga
Föredragningslista Lista över ärenden som ska behandlas på mötet
Förtroendevald Personer som demokratiskt utsetts till uppdrag, till exempel i en styrelse
Justera Läsa igenom, kontrollera och skriva under ett protokoll
Justerare Person som utsetts att justera ett protokoll
Jämka sig Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla med ett annat förslag
Kontrapropositionsvotering Turnering för olika förslag, liknar tävlingar med semifinal
och final.
Könskvotering Bestämmelse om att ett visst antal män, kvinnor eller icke-binära måste
ingå i någonting

Majoritet Mer än hälften av rösterna
Mandat Uppdrag, befogenhet
Motion Skriftligt förslag som inkommit till kongressen eller årsmötet i förväg
Nominera Föreslå personer till förtroendeuppdrag
Ordningsfråga Ärende som inte direkt berör pågående debatt, utan som handlar om
mötets former, mötesordningen. Kan tas upp när som helst under ett möte.
Plenum Möte
Presidium Mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
Protokoll Skriftlig anteckning av beslut
Reservation Notering i protokollet att en inte instämmer i beslutet
Resultaträkning Sammanställning av intäkter och kostnader under ett räkenskapsår
Revisor Person vald till att granska verksamhet och ekonomi
Revisionsberättelse Revisorernas rapport med förslag efter revisionen
Räkenskapsår Den tid bokföringen omfattar
Röstlängd Anteckning av antal röstberättigade
Rösträknare Mötesdeltagare som räknar röster vid votering
Sluten omröstning Anonym omröstning
Streck i debatten Om mötet beslutar att sätta streck i debatten så avrundas diskussionen.
Talarlista Lista över dem som begärt ordet
Valberedning Förtroendevalda som har till uppgift att förbereda val till exempelvis
styrelsen
Verksamhetsberättelse Styrelsens rapport över vad som hänt sedan senaste kongressen
eller årsmötet
Votering Omröstning
Yrka Föreslå
Om det är något du inte förstår – ett ord, en propositionsordning, eller vad som helst – be
presidiet förklara! Om det är något du tror att någon annan inte förstår – be presidiet
förklara!

Text: Johan Hellberg, Musik: Jacob Niclas Ahlström
Vill du våga en dust mot den härjande makt,
som sen hävdernas morgon elände bragt
över folken i söder och folken i nord
och som fyller med suckan vår jord?
Stig då in i vårt led
för att kämpa för fred,
för att lastgammal sed
uti grunden slå ned.
Genom oss skall det gå
att befrielse nå
under fanan, den gyllene blå.
För vårt älskade land, för vår fädernebygd,
för ett släkte av urgammal trohet och dygd,
gå vi fram, slå vi ned det som hindrande står
för vår lycka i framtida år!
Ifrån strand och till strand
vi befria vårt land
ifrån nesliga band
och från ofärdens brand.
Genom oss skall det gå
att befrielse nå
under fanan, den gyllene blå!

Tysk text: Ragnhild Karlsson & Niklas Christerson, Musik: Anders Melander
Ich bin ein kleine Wolle
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
Ich habe keine Trolle.
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
ich spiele in mein Wolleloch
und rufe glücklich Wolle hoch
Wolle Wolle Wolle auf dich Wollekind
Ich bin ja wollejunger,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
und habe vielen Hunger,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom.
Ich fresse manchen Wollesach
und manchmal auch ein Wolledach
Wolle Wolle wolle auf dich Wollekind
Ich lebe auf dem Lande
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
es liegt fast auf dem Rande
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
Hier wimmelt es von wimmlingen
und alle deren Erstlingen
Wolle Wolle wolle auf dich Wollekind
Jetzt kommt das Lied zu Ende
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom,
ich lege mich auf Lende
boom chi-ka, boom chika, boom boom boom.
Bald ich schnarchen riesentief
und träumen ich schreib wollebrief
Wolle Wolle Wolle auf dich Wolletier

Text: Mauritz Sterner, Musik: Joseph Haydn
Glöm ej löftets helga timma,
göm vad bäst du då förnam
låt det lysa som en strimma
där din levnadsväg drar fram
Mod och kraft vi vilja skänka
åt en var i vårt förbund
Och när stridens sköldar blänka,
minns då löftets helga stund
Och när stridens sköldar blänka,
minns då löftets helga stund

Text: Roland von Malmborg och Niklas Christerson, Musik: Traditionell amerikansk andlig sång
Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp
Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter
Aldrig ger vi upp
För freden ska vi kämpa. Aldrig ger vi upp.
För freden ska vi kämpa. Aldrig ger vi upp.
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter.
Aldrig ger vi upp.
Vi ska slåss tillsammans, för en nykter värld.
Vi ska slåss tillsammans, för en nykter värld.
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter.
Aldrig ger vi upp.
Tillsammans är vi starka. Aldrig ger vi upp.
Tillsammans är vi starka. Aldrig ger vi upp.
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter.
Aldrig ger vi upp.

Text: Gustav Johansson, Musik: Svensk tradition
I sommarens soliga dagar
vi gå genom skogar och hagar.
På färdens besvär ingen klagar
vi sjunga, var vi gå.
Hallå, hallå!
Du som är ung
kom med och sjung
och sitt ej hemma slö och tung!
Vår sångartropp
den gångar opp
på kullens allra högsta topp.
I sommarens soliga dagar
vi sjunga, var vi gå.
Hallå, hallå!

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

Text: Karl Fredriksson, Musik: Samuel Pokrass
Vi bygger landet i gärning och ord
röjer dess tegar och plöjer dess jord
Vi bärgar skörden som åkrarna gav
timret ur skogen och fångsten ur hav
Vi är de tusenden som bygger landet
vi bar det fram i nöd och strid
i trots och längtan
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid
Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem
Vi är de tusenden som bygger landet...
Vi är fabrikens och plogarnas män
vi reste bygden och värnade den
Vi är de kvinnor som bördorna bar
skapade lyckan och höll henne kvar
Vi är de tusenden som bygger landet...
Hör hur det sjunger från rem och pistong
hör hur det växer till arbetets sång
susar från axen av gulnande säd
stiger i klangen från släggor och städ
Vi är de tusenden som bygger landet...

Text och musik: Mats Höjer
De skäller och de gnäller
och har snärtiga appeller
Men ingen har visst fattat än
vad hela saken gäller
Att bruk utav droger
gör missbruket värre
Utav bruket blir missbrukarna
fler och inte färre
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
På fest med stök och glam
där är du eld och lågor
men inser inte att du göder
missbruk utav droger
Fast får du inget vin
så är du tyst som muren
och boven i dramat
det är alkoholkulturen!
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar

Text: Sven Z. Sundin, Musik: Samuel Pokrass(samma som Vi bygger landet)
Vi är varandra i ungdomens hus,
söker oss samman i eldarnas ljus.
Ingen skall ensam på främmande strand
söka sig väg genom okända land.
Av tron och tankarna och vad vi verkar
kan bindas vänskaps starka band.
Av vad vi drömmer och vad vi anar
vi bygger broar hand i hand
Vi är varandra i vardag och fest,
sluter till kedjan var kärkommen gäst.
Vägen från hjärta till hjärta är kort,
klyfter och avgrunder leker vi bort.
Av tron och tankarna och vad vi verkar...
Vi är varandra i framtidens id,
även om världen är vansklig och vid.
Stjärnorna tecknar till ensliga tjäll
vägar av ljus över himmelens päll.
Av tron och tankarna och vad vi verkar...

Text: Ulf Persson, Musik: Tjeckisk tradition
Droger gör dig passiv och nu ska vi kolla kroppen,
rörelserna visar dig om du är klar i knoppen.
Klarar du med glans, går det som en dans?
Bra, bra, öka takten kör igen för
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anta föredragningslistan.

Ombud och ombudsersättare till UNF:s kongress väljs av distrikten på deras årsmöten och
anmäls till förbundskansliet. Följande ombud (och ersättare inom parentes) har anmälts till
förbundskansliet.
Stockholm (6 ombud)

Östergötland (2 ombud)

Terese Hellström
Sofia Backeholt
Jenifer Eriksson
Åsa Albrecht
Leo Rudberg
Sandra Englin

-

Uppsala (5 ombud)

Jane Segerblom
Rasmus Broman
Paulina Sjöberg
Wilhelm Wirén
Simon Lindström
Henrik Yxing
Ellinor Löf
(Filip Nyman)
(Joakim Tan)
(Erik Cronvall)
(Albin Carlsten)
(Hanna Gyllin)

Isak Jansson
Benjamin Nyström
Martynas Giedratis
Oscar Hellsberg
Noel Wallin
(Sara Rothlin)
(Max Wallin)
Södermanland (3 ombud)

-

-

Jönköping (7 ombud)

Kronoberg (9 ombud)

Blekinge (2 ombud)

Sara Johansson
Simon Pettersson
Ebba Folcker
Owen Piksen
Simon Malmborg
Jennie Rydén
Emma Simonsson
Martin Svensson
Denise Öberg
(Jamiro Liebe)
(Felicia Grill)
(Abdulrahman Alshihan)
(Ali Alshihan)
(Emma Axelsson)
(Patrik Salomonsson)
(John Ferner)
(Isak Folcker)
(Emil Johansson)

-

Kalmar (2 ombud)

-

Gotland (2 representanter)

Adam Österdahl
Ludvig Holtze

-

Skåne (3 ombud)

Hanna Haglund
Kitt Bergqvist
Peter Larsen
Halland (3 ombud)

Klara Karlsson
Julia Evertsson
Ludvig Sundell
(Lova Noren)
(Iza Bertilsson)
(Anna Johansson)
Göteborg och Bohuslän (3 ombud)

Simon Thörn
Astrid Eriksson
Jonas Karström
(Maja Johansson)
(Moa Thörn)
(Pontus Beskow Borg)

Älvsborg (2 ombud)

Västmanland (2 ombud)

Tove Achrenius
Mattias Edquist
(Gustav Malmberg)

-

(David Hallberg Jönsson)
Dalarna (2 representanter)
Skaraborg (4 ombud)
Gabriella Olsson
Karin Eriksson
Tilde Mogren
Osar Jarlemark
Tomas Fiala
(Tindra Andren)
(Angelina Udd)
(Theodore Folkesson)
(Stefan Widsing)
Värmland (4 ombud)

Emma Nordh
Erika Olsen
Örebro (4 ombud)

Sigrid Björk
(Jasmine Axelsson)

Gävleborg (9 ombud)

David Söderström
Yuléa Hilman
Mikaela Lindblom
Nellie Martinsson
Robert Höök
Elena Westlund
Sebastian Udenius
Edu Buhic
Casper Rosén
(Mason Tronelius)
(Johan Dixelius)

Västernorrland (4 ombud)

Västerbotten (4 ombud)

Sara Vedin
Jenny Almström

Lovisa Edström
Emmelina Hjort
Jakob Hjort
Aina Palm
(Ellen Hjort)

Jonah Norberg
Amanda Cederberg
(Aya Aljazani)
(Tindra Johansson)
Jämtland (14 ombud)

Johan Fridlund
Caroline Eriksson
Felix Halvarsson
Ella Gärdin
Hanna Pettersson
Ida Lundberg
Magnus Gärdin
Victor Walfridsson
Ellika Andersson
David Stenlund
Kevin Wolgers
Tindra Zetterberg
Wiktoria Poznanska
Simon Sundström
(Sem Ermias Hadush)
(Hani Habte)
(Jamal Mansur Maibotot)

Norrbotten (4 ombud)
Johan Stoltz
Ella Persson
Malte Näsström
Paul Kim
(Josefine Engstedt)
(Ieva Psiiemskaja)
(Viktoria Spiridonova)

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Enligt UNF:s stadgar § 2:2 mom. 2 ska Förbundsstyrelsen kalla till kongress senast fyra
månader innan kongressen öppnas. Kallelse (kopia nedan) skickades ut via e-post den 20
februari 2019.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anse kongressen stadgeenligt kallad.
Sida 22 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Valberedningen föreslår kongressen
att
till mötesordförande välja Jobjörn Folkesson, Johanna Hellden, Lovisa
Bengtsson, Lucas Nilsson, Therese Dahlen och Adrian Manucheri
att
till mötessekreterare välja Emil Johansson, Johan Ragnemalm, Karl-Johan
Johansson, Jonathan Kraft och Edvard Lundquist

Sida 23 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

För att kongressen ska vara så demokratisk som möjligt och flyta på smidigt behöver vi
tillsammans komma överens om regler. Därför har vi en arbetsordning. Den berättar
bland annat hur vi ska ta beslut, hur vi diskuterar, hur mycket alla får prata och hur det
funkar med talarlistor.
UNF vill ha en inkluderande kongress där alla ombud har samma möjligheter att dela med
sig av sin åsikt. Därför har vi en del begränsningar på hur mycket alla får prata och vi har
olika sätt att diskutera på för att allt fler ska kunna dela sina åsikter. Vi har också
hjälpmedel så att alla kan vara delaktiga på lika villkor.

UNF:s medlemmar har olika rättigheter på en kongress. Vilka rättigheter medlemmar har
står i också UNF:s stadgar.
o Alla som är medlem i IOGT-NTO-rörelsen får vara med på UNF:s kongress och
tala. Mötesordförande kan ge andra möjlighet att tala också.
o Alla ombud, förbundsstyrelsen, föredragande revisor och riksstyrelsen får lägga
förslag på kongressen. Valberedningen får lägga förslag i frågor som de har berett.
o Alla ombud har rösträtt. En ombudsersättare har rösträtt om den ersätter ett
ombud som inte är på plats.
o Ingen har rösträtt i frågor som handlar om egen förvaltning eller arvode.
o Kongressen avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.

UNF använder VoteIT för att rösta, lägga förslag och ställa upp sig på talarlistan. Det är
bland annat för att kongressen ska flyta på smidigt och för att det ska bli tydligt med vilka
förslag som finns.
o Alla ombud får en användare i VoteIT och innan kongressen går det att
kommentera kongresshandlingarna och lägga förslag på VoteIT.
o VoteIT används för att sätta upp sig på talarlistan, lägga förslag, yrka bifall och att
rösta.
o Det går också att se hur länge en har talat genom VoteIT
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Talarlista är listan som visar i vilken ordning ombud får tala. Vi vill att så många som
möjligt ska kunna tala på kongressen. För att det ska gå behöver vi ha talarlistor. Vi har
flera talarlista för att det ska vara lätt att komma in i diskussionen och ge en jämn
fördelning mellan ombuden. För att få det behöver vi också ha begränsning på hur mycket
var och en får tala.
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o För att ställa upp sig i talarlistan används VoteIT. Om VoteIT inte fungerar kan ett
ombud räcka upp sin nummerlapp. Mötesordförande kommer då nicka mot
ombudet när den är uppskriven på talarlistan.
o Ett ombud som talar för första gången i en fråga hamnar alltid före en person som
redan talat en gång i samma fråga.
o Talarlistan kommer också sorteras efter könsidentitet. Det innebär att två som
identifierar sig med samma kön inte kommer tala direkt efter varandra. Det
kommer finnas två grupper; Män och icke-män.
o Ett ombud som är näst på tur i talarlistan kommer alltid behålla sin plats och ska
stå redo för att tala i talarstolen.

o Första gången ett ombud talar i en fråga har den 2 min på sig att tala. Andra
gången får den 1 min. Mötesordförande knackar i bordet när det är 30 sekunder
kvar av tiden.
o Alla ombud får gå upp och tala fem gånger i varje fråga. Att föredra sitt förslag
innan diskussionen börjat räknas inte som ett inlägg.
o På hela kongressen får ett ombud tala i sammanlagt 10 min. När ombudet har
använt upp halva sin tid säger mötesordförande till. Att föredra sitt förslag innan
diskussionen börjat räknas inte in i talartiden.

Vi vill att så många personer som möjligt ska känna att de kan dela sina åsikter. För att
lyckas med det behöver vi olika former på diskussionerna. Det kommer vara diskussioner
både i små grupper och inför alla ombud.

Plena är när alla ombud är samlade på samma ställe. I plena använder ombuden en talarstol
och pratar inför alla. Under plena diskuteras en fråga i taget och talarlistor används.
o Rapporter och saker som handlar om det som har hänt diskuteras bara i plena. För
att rapporterna ska diskuteras i plena måste de i VoteIT fått ett förslag om att de
ska lyftas i plena.
o I plena diskuteras också förslag från gruppdiskussionerna som fått tillräckligt med
bifallsyrkanden.
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o Ett förslag som inte fått tillräckligt med bifallsyrkanden kan lyftas i plena om
tillräckligt många ombud röstar för det. Ett ombud kan be om omröstning som en
ordningsfråga.
o Texten om talartidsbegränsning och talarlistor gäller under plena.
o Innan kongressen kommer ombuden får "dutta" om vilka frågor de tycker ska få
mest tid att diskuteras.
o En duttning fungerar så att alla ombud innan kongressen fått möjlighet att dutta de
frågor som de tycker är viktigast. Tiden för varje fråga fördelas sen baserat på hur
många duttar frågan har fått. Frågan med flest duttar får mest tid och så vidare.
Duttningen avslutas en vecka innan kongressens öppnande.
o När den tiden för frågan är slut, kommer ombuden automatiskt få rösta om att
göra streck i debatten. Om ombuden avslår streck i debatten, kommer frågan om
streck i debatten lyftas igen efter var femte talare.

Vissa frågor kommer förutom plena att ha fria gruppdiskussioner. Det är för att ge
utrymme att kunna diskutera och fördjupa sig i det en tycker är viktigast.
o Alla samlas i den stora salen för höra om vilka frågor vi ska diskutera. Frågorna är
uppsatta på skärmar och det finns en fråga på varje skärm
o Alla som har ett förslag som finns med i kongresshandlingarna får kort presentera
det innan diskussionerna börjar.
o Varje skärm har en diskussionsledare som ser till att alla får tala och att det är bra
stämning i diskussionerna.
o Det är fritt att gå ifrån en skärm för att gå till en ny. Diskussionerna fortsätter tills
tiden har tagit slut. Gruppdiskussionerna är 40 min långa.
o När det har gått 40 min kommer det en signal och då finns det 10 min att skriva de
sista förslagen på. Förslagen kommer sättas upp på skärmarna och de ska finnas i
VoteIT.
o Sen kommer det en till signal och då ska alla förslag vara klara. Då får ombuden 10
minuter på sig för att yrka bifall på förslag. Det kommer göras på VoteIT.
o För att ett förslag ska diskuteras i plena behöver 25 % av alla röstberättigade
ombud yrkat bifall på förslaget. Om förslaget inte får tillräckligt med bifall kommer
det automatiskt att avslås.
o Det finns tid att yrka bifall på förslag fram till att plena om frågan börjar.
o När alla samlas igen berättar mötesordförande vilka förslag som fått tillräckligt
med bifallsyrkanden för att de ska diskuteras i plena. Mötesordförande berättar
också om det ska göras en röstning om något fler förslag ska diskuteras i plena.
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o Alla frågor förutom formalia, rapporter och arbetsordning diskuteras i fria
gruppdiskussioner.
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Förbundsstyrelsen har förberett olika flera olika förslag. De som skrivit en motion har
också kommit med förslag. Men under diskussionerna kommer det dyka upp idéer på fler
förslag och det är fritt fram att lägga nya för alla ombud.
o Alla förslag ska läggas in i VoteIT. Om VoteIT inte fungerar för ett ombud kan den
be ens kompis att lägga in förslaget.
o VoteIT finns det möjlighet att dra tillbaka sitt förslag. Det kan en göra om det
dyker upp något annat som är bättre eller om en ångrar sig.
o Ifall det finns två förslag som är väldigt lika varandra går det att jämka sig med
varandra. Det betyder att ett ombud drar tillbaka sitt förslag för att en annans
förslag är bättre. För att jämka sig lämnar ombudet som jämkar sig in en
ordningsfråga.
o Om ett ombud har dragit tillbaka sitt förslag kan ett annat ombud välja att lyfta det
igen, om den tyckte att förslaget var bättre.
o Det går att lägga förslag fram till kongressen har valt att gå till beslut.

Röstlängd är hur många ombud som är på plats och får ta beslut. Ibland kommer personer
sent eller byter av varandra och då behöver röstlängden uppdateras. Det kallas för att
justera röstlängden.
o Varje gång ombuden kommer tillbaka till den stora salen kommer röstlängden att
uppdateras.
o Om ett ombud går iväg, kommer sent eller byts ut behöver röstlängden också
uppdateras när det ska tas beslut.
o Röstlängden uppdateras genom en röstning i VoteIT.

Olika typer av beslut behöver olika sätt att rösta på. Här står det hur röstning går till och
när den används. Vanligast är att två förslag står mot varandra och det som vinner får stå
mot ett annat förslag. Lite likt en fotbollsturnering med semifinal och sen final.
o För att rösta håller ombuden upp sin nummerlapp på förslaget de vill rösta bifall
på. Det förslag som får flest bifall vinner.
o Ordförande frågar alltid om ombuden är redo att gå till beslut och då får ombuden
rösta om de är det. När en är i beslut går det inte längre att lägga nya förslag.
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o Ordförande läser upp alla förslag som ska röstas om innan röstningen börjar. Sen
berättar ordförande i vilken ordning förslagen kommer röstas och vilka förslag
som står mot varandra.
o Om det är fler än två förslag kommer röstningen göras i VoteIT.
o Ifall det ser väldigt jämnt ut med nummerlappar och då kan ett ombud ropa
votering. Då röstar ombuden genom att använda VoteIT. Det går också att ropa
votering om ett ombud tycker att ordförande såg fel om vilket förslag som vann.
o När resultatet blir lika på röstningen, så görs röstningen om. Om det blir lika igen
bestämmer lotten vilket förslag som vinner.
o När det är frågor som handlar om stadgar behöver det vara två tredjedelar av
ombuden som röstar bifall, eller hälften av ombuden på två kongresser i rad.
o Under val står det hur val av personer går till.
o Alla förslag som lyfts i plena ska röstas om ifall de ska avslås. Val av personer är
enda undantaget.

På varje kongress är det flera personer som ska bli valda till olika uppdrag. Det ska bland
annat väljas en förbundsstyrelse, revisorer och många fler. Det är viktigt att valen går rätt
till.
o Onsdagen den 26:e juni 12:00 går det inte längre att föreslå personer till val.
o Det kommer finnas en fri gruppdiskussion där ombud har möjlighet att ställa
frågor till alla som ställt upp som kandidat.
o Sen kommer ombuden samlas i stora salen och det finns möjlighet att i plena tala
om varför en person borde bli vald.
o Alla kandidater kommer gå ut ur rummet under den diskussionen.
o När det finns fler än ett förslag VoteIT kommer att användas. Då får ombuden
välja vilka den vill rösta på genom att rangordna kandidaterna. Om ett förslag inte
får tillräckligt med röster eller får för mycket röster, så kommer de rösterna att
föras över till andra förslag enligt rangordningen. VoteIT kommer sköta det här.
o De som får flest röster blir valda.

Ordningsfrågor handlar om hur den demokratiska processen ska gå till under kongressen.
Ordningsfrågor kan vara sakupplysning om du har fakta om något. Det kan vara att du vill
ha streck i debatten. Det kan vara om du tycker att ett beslut borde tas på ett visst sätt.
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o Ordningsfrågor ska lämnas in genom VoteIT. Om VoteIT inte fungerar ska en
lämna det skriftligt till en funktionär som sen lämnar frågan till mötespresidiet.
o Ordförande avgör om frågan ska lyftas till kongressen eller om det kan lösas av till
exempel en mötesfunktionär.
o En ordningsfråga går alltid före talarlistan.
o Det går att göra en sakupplysning. Det är om en har information som kan hjälpa
diskussionen framåt.
o Streck i debatten kan användas om ett ombud tycker diskussionen har fastnat eller
om den tror att kongressen är redo att gå till beslut.
o Om det är praktiska frågor så som att öppna ett fönster, så pratar en med en
mötesfunktionär.
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Ett ombud kan reservera sig om kongressen har tagit ett beslut som den verkligen inte kan
stå bakom. Om någon reserverar sig kommer det stå i protokollet att den har gjort det.
o Reservationer ska lämnas in skriftligt till mötespresidiet.
o Det ska stå namn, ombudsnummer, vilken fråga det handlar om och varför en
reserverar sig.
o Reservationen ska lämnas in senast 24 timmar efter att kongressen tagit beslutet.
o Om det är sista dagen på kongressen måste reservationen komma in innan mötet
är avslutat.
o Mötesordförande läser upp reservationer innan mötet avslutas för dagen.
o Det går bara att reservera sig mot ett beslut som en själv varit med och röstat om.

UNF vill att alla ska ha samma möjligheter att vara en del av kongressen. Kongressen
kommer bli trevligare och flyta på bättre om alla får dela sina åsikter och kan hänga med
under mötet. Mötesfunktionärer kommer finnas på plats som en kan be om hjälp och stöd
av.
o På ombudskolorna får ombud komma överens om beteenden de vill se under
kongressen. Det är beteenden som gör att det blir trevligare diskussioner. Under
kongressen kommer de bra beteendena uppmärksammas.
o Det finns möjlighet att få en stödtalare. Då går någon annan upp i talarstolen och
berättar vad ett ombud vill säga. Det går också att ta med sig en kompis upp i
talarstolen.
o Alla förslag kommer att presenteras muntligt och alla förslag finns också skriftligt i
VoteIT.
o Mötesfunktionärerna finns som hjälp att skriva förslag
o Det kommer vara en 5 min paus när det varit 60 min möte.
o Det kommer finnas koncentrationsleksaker.
o Det kommer finnas teknik att låna om en inte har mobil/dator att använda VoteIT
på.
o Det går att be om att få kongresshandlingarna utskrivna, annars kommer de bara
finnas digitalt.
o Om det finns andra behov behöver ett ombud meddela det för att den ska få det
stödet.
Kongressen föreslås besluta
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att

anta arbetsordningen

Jens Jörgensen Moberg och Olle Åkesson reserverade sig mot punkt 5 och 6 under rubriken Fria
Gruppdiskussioner
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Förslaget till valberedning för nästa mandatperiod har beretts av
valberedningskommittéen. Valberedningskommittéen sattes ihop enligt stadgarna genom
att förbundsvalberedningen utsåg en representant bland sina medlemmar,
förbundsstyrelsen utsåg en representant bland sina ledamöter och UNF:s
distriktsordförande fick utse tre representanter. Utöver det så har inga andra
kongressutskott tillsatts då förbundsstyrelsen har valt att fokusera på andra insatser för att
skapa en bra demokratisk process.

Till årets kongress har valberedningskommittéen bestått av:
Från valberedningen: Karin Eriksson
Från förbundsstyrelsen: Isabelle Benfalk
Från distriktsordförandena: Sigrid Björk, Henrik Yxing, Kim Nguyen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
lägga rapporten till handlingarna.
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Förbundsstyrelsen vill inte sticka under stol med att det här varit en oerhört prövande
mandatperiod och det är med en oerhörd stolthet vi ser tillbaka på de föregående två åren.
Vi väljer här att lägga fram två olika verksamhetsberättelser. En som avser året 2017 och
därmed avslutar förra mandatperiodens arbete, och en som utgår från arbetsplanen som
antogs på kongressen 2017. Anledningen till att dela upp det är för att hålla isär
arbetsplanerna och få mer ordning och enklare översikt.
Verksamhetsberättelsen innehåller en översikt över den verksamhet som skett under åren,
en redogörelse för hur förbundsstyrelsen valt att organisera sig och en måluppföljning
utifrån arbetsplan och kongressuppdrag samt olika mätpunkter vi har.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
lägga verksamhetsberättelserna för 2017 samt 2018 till handlingarna.
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Ungdomens Nykterhetsförbund
Brutalt. Solidariskt. Engagemang. Demokratiskt. Lagarbete. Nyktert. Ambitiöst.
Aktivistiskt. Modigt. Läskande. Förnyelse. Kraftfullt. Långsiktigt. Mina vänner, det här är
Ungdomens Nykterhetsförbund 2017.
I oktober 2017 bröt #metoo ned som en blixt över Sverige. Nykterhetsrörelsen var på inget
sätt förskonat från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp – därför lanserades
#nykterfrizon med ett öppet brev. UNF var först ut i rörelsen med att lansera en lyssnande
hemsida där en kunde dela med sig av berättelser antingen med kontaktuppgifter eller
anonymt. Vårt fokus har alltid varit medlemmarnas välbefinnande. #nykterfrizon har för
oss gett ovärderliga insikter och banat väg för aktivt arbete med organisationskultur.
Under sommaren skedde inte bara en utan två kongresser, där vi i UNF arrangerade en
och deltog på en. Den vi arrangerade, som är lite av vårt huvudevent, skedde denna gång i
Karlstad och kantades av glädje, tårar och arbetsordning. Den vi deltog i inträffade på
Actives Summercamp i Taevaskoja i Estland där vi beslutade att lägga ner Active som
organisation efter många år av mer eller mindre ekonomiskt kaos, Active som
organisation uppgår i en kommitté i IOGT International.
Lagom till vinterhögtiderna lanserade vi POPBOX som var en engångsbox med sex
stycken flaskdrycker som vår läsksommelier personligen komponerat för att du ska kunna
fira på riktigt, utan någon jävla alkohol. Med taglinen ”Det här är inte ett alkoholfritt
alternativ, det här är ditt förstahandsval.” såldes 146 boxar bara under december.
UNF:s medlemstapp har också kraftigt stagnerat under 2017 från att tappa tusentals
medlemmar, tappade vi 2017 ett ynka hundratal. Förbundsstyrelsen vill självklart också
passa på att lyfta sin nya ordinarie generalsekreterare, Samuel Somo – välkommen hit,
välkommen tillbaka, välkommen hem.
Förutom dessa unika upplevelser så har verksamhet i alla UNF:s verksamhetsområden
fortsatt, på alla nivåer – lokal, regional och förbundsnivå samt i olika samarbetsformer.
Här nedan är bara ett axplock av all den världsförbättrande verksamhet vi gjort ihop.
Utöver huvudfesten (Kongressen i Karlstad) har UNF under året haft både kongressförfest
och kongressefterfest. Kongressförfesten tog plats i Uppsala och syftade till att diskutera
och förankra kongresshandlingarna med representanter från hela landet.
Kongressefterfesten tog plats i Värnamo och handlade mycket om hur vi tar vidare det
som beslutades på kongressen, på efterfesten höll också en välgörenhetsauktion för
världens barn som inbringade 23 000 kronor.
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I början av året lanserades #1120 som belyste att ungdomar utsätts för alkoholreklam 1120
gånger/månad, det tycker vi på UNF är helt sjukt. På Almedalen fortsatte vi leda arbetet
med almedalsdrinken som nu blivit en standard på mingel, förutom succén med
almedalsdrinken poddade vår förbundsordförande Isabelle Benfalk med Unga Feministers
sammankallande Hedda Tingskog om Machokultur & Alkoholkultur och på Smart
Ungdoms debatt hade vår Lucas Nilsson och LUF:s Linnea Bjärum debatt där en i
slutändan enades om att skriva en debattartikel.
Kommunrankningen1 gjordes även under 2017. Av de kommuner som svarade var 44%
underkända och 56% blev godkända eller väl godkända. Där Borås var i topp och Ragunda
återigen i en hopplös botten.
UNF Göteborg och Bohuslän bjöd in till motdemonstration mot nazistiska nordiska
motståndsrörelsen som fått tillstånd att demonstrera samtidigt med höstens bokmässa i
Göteborg. ”När onda krafter växer och normaliseras i samhället måste vi som står upp för
medmänskliga värderingar som demokrati och solidaritet agera. Men att göra motstånd
mot Nordiska Motståndsrörelsen är inte viktigt för oss bara ur ideologisk synvinkel. Det är
våra vänner de vill utvisa. Det är våra syskon de vill mörda. Det är vår framtid de vill stjäla.
Det är upp till oss att stoppa dem.” så skrev UNF Göteborg och Bohuslän på sin Facebook
vilket fick enorm spridning. UNF Göteborg & Bohuslän uppmanade också alla medlemmar
att delta i motdemonstrationen och delta i motståndet. UNF Göteborg och Bohuslän
erbjöd mat, sovplats och trygg gemenskap i kampen mot det onda.
Som förbund anordnade vi en julafton utan alkohol på självaste Stureplan i Stockholm, till
eventet hade vi fått 100 julklappar av youtubern Therese Lindgren. Vit jul blev en succé
för UNF och vi stod för 81 aktiviteter, där vi var ensam avsändare på 46, av totalt 271,
vilket visar att vi har en extrem anda av solidaritet, demokrati och nykterhet även när våra
egna normer utmanas som mest!
För att riktigt avsluta året på topp fick vi pris av Civilsamhällespodden för vår
Delegationsordning som blev Årets Styrdokument 2017.
Jag tror
När vi går genom tiden
Att allt det bästa inte hänt än.

1

Kommunrankingen är en enkät med frågor som kommuner svara på om olika
förutsättningar för ungas fritid.
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Eric Tegnander (ordförande), Isabelle Benfalk (första vice ordförande), Max Johansson
(andre vice ordförande), Olle Gynther - Zillén (sekreterare), Malin Andersson (kassör),
Lucas Nilsson (bildningsledare), Hanna Hammarström, Tove Achrénius, Maria Emilsson,
Anneli Bylund
Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft fyra protokollförda möten under 2017.

Isabelle Benfalk (ordförande), Max Johansson (ordförande), Olle Gynther - Zillén
(sekreterare), Olle Åkesson (kassör), Anneli Bylund (bildningsledare), Lina Sultan,
Semanur Taşkın, Maria Emilsson, Jens Jörgensen Moberg
Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft sex protokollförda möten under 2017.

Arbetsutskottet har bestått av fem personer från förbundsstyrelsen. Hanna Hammarström,
Eric Tegnander, Malin Andersson (sammankallande), Lucas Nilsson, Olle Gynther Zillén.

Arbetsutskottet har bestått av fyra personer från förbundsstyrelsen. Semanur Taşkın, Olle
Åkesson (sammankallande), Isabelle Benfalk, Max Johansson.

Faddergruppen har bestått av Max Johansson (faddercoach), Maria Emilsson, Therese
Dahlén, Anneli Bylund, Malin Andersson, Isabelle Benfalk, Ellen Hjort, Lucas Nilsson, Eric
Tegnander, Jonatan Bengtsson samt Olle Gynther Zillén.

Faddergruppen har bestått av Max Johansson (faddercoach), Jane Segerblom, Filip Nyman,
Jonatan Bengtsson, Semanur Taşkın, Lina Sultan, Maria Emilsson, Isabelle Benfalk, Jens
Jörgensen Moberg samt Olle Gynther Zillén.

På kongressen 2015 valdes Lars Halvarsson och Kamilla Andersson till revisorer, samt
Robert Damberg och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter.
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På kongressen 2017 valdes Jonathan Spånberger och Simon Brehmer till revisorer, samt
Robert Damberg och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter.
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Så här tyder du måluppföljningen:
”Uppfyllelse 2017”

= Har målet uppnåtts under 2017?

= Målet är uppnått

= Målet är delvis uppnått

= Målet är inte uppnått
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Mål
UNF växer i
medlemsantal och
blir en starkare
organisation och

Uppfyllelse
2017

Kommentar
UNF växte helt klart inte i
medlemmar under 2017,
däremot breddade vi väg för att
bli starkare som organisation
och samhällsaktör

samhällsaktör
UNF är den ledande
samhällsaktören
bland unga för
attitydpåverkan och
normkritik kring
alkohol och andra
droger

UNF är kanske inte den ledande
samhällsaktören men vi kan
ändå generera rubriker genom
alkoglass, kommunranking och
ölutköp. UNF har under året
också lanserat en helt ny metod
för att värva i UNG som
tillsammans med NBVsamarbetet kring Trivselgerillan
vilket hoppas kunna ge mycket
inom attitydpåverkan.
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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.
Mål
UNF:s medlemmar
hörs och tar plats i
drogpolitiken och är
de främsta unga
rösterna i debatten
om cannabis
UNF har lokalt och
nationellt goda
kontakter med en
bredd av politiska

Uppfyllelse
2017

Kommentar
UNF har nämnts 529 gånger i olika
medier under 2016 & 484 gånger i
olika medier under 2017 samt gjort
en större satsning kring
Kommunrankingen där vi rankar
kommuners nyktra fritidsutbud.
Dock har ingen verksamhet skett
kring cannabis.
En utfrågning av de politiska
ungdomsförbunden genomfördes
under Almedalsveckan. Under året
har distrikten lokalt träffat
politiker vid 14 unika tillfällen.

ungdomsförbund och
relevanta politikerför
att stärka deras
engagemang och
intresse för
drogpolitiska frågor
och för oss som
organisation
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UNF:s förebyggande uppdrag är att förändra ungdomars attityder, beteende och
engagemang för att långsiktigt bryta alkoholnormen och öka nykterheten.
Mål
UNF ökar sitt
medlemsantal med 10
% i betalande

Uppfyllelse
2017

Kommentar
Minskade under 2016 med 19% i
betalande medlemmar.
Minskade under 2017 med 20% i
betalande medlemmar.

medlemmar årligen
UNF värvar 2500 nya
medlemmar per år.

UNF är ledande på
attitydpåverkan hos
ungdomar när det
gäller alkohol och

Värvade 1135 under 2016.
Värvade 1376 under 2017.

Initierat Trivselgerillan samt
lanserat UNG-metoden för att värva
attitydpåverkande. Svårt att hävda
att vi är ledande i och med att båda
insatserna är i startgroparna.

andra droger.
UNF satsar på att
värva i grupper med
stor outnyttjad

Två värvningssatsningar har gjorts
under 2016, samt en rad satsningar
lokalt 2017 där Trivselgerillan går
som ledtåg.

medlemspotential
UNF ska ta fram

Ingen verksamhet genomförd.

verktyg för
normbrytande på
gymnasiet och
högskolan
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Hälften av alla
mellan 13 – 25 år ska
veta att UNF finns
och vilka vi är

Ingen mätning har gjorts för att ta
reda på siffran däremot har vi jobbat
med kommunranking för att på
kommunnivå få en större
kännedom kring UNF samt lanserat
UNG-metoden som
värvningskoncept, detta
tillsammans med de 70 ölutköpen
under folknykterhetens vecka tror
vi har ökat kännedomen kring UNF.
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UNF:s globala uppdrag är att stärka internationella systerorganisationer över hela världen
och främja det globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet.
Mål
UNF genomför 100
insamlingsaktiviteter
UNF genomför 50
utåtriktade lokala

Uppfyllelse
2017

Kommentar
13/100
insamlingsaktiviteter har
gjorts under 2016. Ingen
data för 2017.
Ingen verksamhet
genomförd.

värvnings- eller
attitydpåverkansaktiviteter
med globalt fokus
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UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelse med mycket
verksamhet där ledarskap och arrangörskap utvecklas.
Mål
UNF har 23
självständiga och
engagerade

Uppfyllelse
2017

Kommentar
UNF har 2016 20
distriktsstyrelser. UNF har
2017 21 distriktsstyrelser.

distriktsstyrelser som
tar ansvar för att
distriktet växer och
utvecklas
UNF:s medlemmar
tar gemensamt
ansvar för demokrati

UNF:s medlemmar har under
året tagit olika initiativ för
demokrati och utveckling.

och utveckling på
förbunds-, distriktsoch föreningsnivå.
UNF utvecklar sin
kommunikation
mellan medlemmar,
föreningar, distrikt

UNF har gjort en omfattande
kommunikationsutredning
som syftar till att utveckla
kommunikationen mellan
UNF:s olika organ.

och förbund
Förbundet ska senast
sommaren 2016 i
samråd med

Inget föreningskit har tagits
fram (i väntan på grafisk
profil).

distrikten ta fram ett
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föreningskit med
syfte att bilda och
utveckla föreningar

UNF förbättrar och
vidareutvecklar
stödet till
distriktsordföranden
och distriktskassörer

Utvecklingsarbetet kring
distriktsordföranden:
 Förbättrat
fadderkontakten och
jobbat mer med att
stärka och stötta
distriktsordföranden i
dennes uppdrag
 Utbildat och tagit fram
riktlinjer för att stärka
uppdragsgivningen
 Erbjudit och
genomfört 4 träffar
distriktsordförandenätverk
 Stärkt och utvecklat
dem i kommunikation
och strategiskt
värvningsarbete
Utvecklingsarbetet kring
distriktskassörer:
 Erbjudit och
genomfört
distriktskassörsträffen
 Utökad kontakt mot
distriktskassörerna
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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.
Mål
UNF tar en självklar
plats i debatten om
barn och unga i riskoch missbruksmiljö.

I de distrikt där det är
möjligt finns det ett
samarbete med

Uppfyllelse
2017

Kommentar
Internt fick deltagare på julresan en
vidare kunskap kring barn och unga
i missriksbruksmiljö. UNF har även
varit en del av Vit jul men mest
jobbat med frågorna internt. Inget
påverkansarbete har bedrivits.
Samarbeten är för
förbundsstyrelsen okända, men
uppmuntras självklart.

stödgrupper eller
liknande verksamhet.

UNF:s hemsida,
material och
kommunikationssätt

En ständigt pågående process och
något som jobbas kontinuerligt
med under året.

är utformade så att de
bidrar till ett hållbart
engagemang
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Kongressuppdrag
I början av sin mandatperiod låta
representanter för UNF
Jönköping få presentera
distriktets förslag inför
förbundsstyrelsen och utskott
för att därigenom ge förslagen en

Uppfyllelse

Kommentar
UNF Jönköping besökte
förbundsstyrelsens möte i
september och
utskottshelgen i oktober
2015 för att berätta om sitt
arbete med Trivselgerillan,
FSS-material och
Föreningsportal.

ny möjlighet att behandlas
demokratiskt
UNF ska skriva under beslutet
om ett rökfritt Sverige 2025
Utforma ett avsnitt om
tobaksförebyggande arbete
under kapitlet Förebyggande

UNF har ställt sig bakom
Tobacco End-game och har
med ett kapitel om
tobaksförebyggande arbete i
det drogpolitiska
programmet.

arbete i det drogpolitiska
programmet och återkomma till
kongressen i Karlstad

Tillsammans med UNF:s
distriktsstyrelser se över hur

Arbetet har främst skett
genom faddergruppen

man på bästa sätt ska kunna
jobba med erfarenhetsutbyten
mellan distrikten, både på
förenings- och distriktsnivå
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Under mandatperioden verka för
att kopplingarna mellan
distriktens och förbundets

Material kopplat till detta
lanserades inför 2016 på
unf.se/arsmote

arbetsplaner stärks
Revidera nykterhetsplattformen
och återkomma till kongressen

Förslaget presenterades på
kongressen i Karlstad 2017

2017
Det ska finnas ett jämlikhetspass
i alla UNF:aren-utbildningar

Att jämlikhetsbokslutet förutom
data från förbundsstyrelse,
distriktsstyrelser och
föreningsstyrelser även ska
innehålla data om deltagande i

Materialet uppdaterades ej
2017, men 2018 kommer en
ny version lanseras med
innehåll om normkritik.
Kongressuppdraget utfört
enligt kongressen 2015s
önskan för 2016 dock inte
för 2015 då det var en
alldeles för stor process att ta
in all historisk data.

distriktsårsmöte, kongress,
utskottsuppdrag, Höjdarna och
kamratstödsresor samt övriga
förbundskurser där urval sker,
jämlikhetsbokslutet förutom
ålder och kön även ska mäta
antal år som medlem,
distriktstillhörighet samt
tidigare erfarenhet av
distriktsårsmöte/kongress där
detta är applicerbart,
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förbundsstyrelsen ska presentera
detta i ett årligt bokslut för att
synliggöra strukturer inom UNF
Utvärdera UNF:s behov av
folkhögskoleutbildningar

Förbundet har utvärderat all
verksamhet som vi gör
tillsammans med
folkhögskolorna. Detta
gjordes primärt utifrån
frågeställningen kring vilka
samarbeten där vi bäst
nyttjar folkhögskolornas
kompetens och vad vi får
mest ut av att göra själv.
Detta resulterade bland
annat i att
distriktsordförandenätverket
numera görs i egen regi, att
Höjdaren föreslås bli en
folkhögskoleutbildning och
att personalfortbildningen
görs internt.
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Genomföra en
medlemsökningsutredning som
ska se över hur UNF arbetar för
att öka i medlemsantal,
utredningen ska täcka områdena
värvning,

Påbörjades under 2016, dock
avbröts processen helt på
Förbundsstyrelsens möte i
maj 2016 då utredningen
inte bedömdes vara
prioriterad av
förbundsstyrelsen

välkomnande/uppföljning,
bekräftelse av medlemskap och
betalningsfrekvens samt
eventuella andra områden som
bedöms som relevanta under
utredningens gång, med fokus på
en struktur för ett långsiktigt
och sammanhållet
medlemsökningsarbete,
utredningen under
mandatperioden kan producera
delrapporter och förslag men
utöver det ska en slutrapport
med eventuella förslag lämnas
till kongressen 2017,
förbundsstyrelsen ansvarar för
utredningen som ska genomföras
brett tillsammans med
medlemmar, föreningar och
distrikt inom UNF.
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Till kongressen 2017 utreda andra
relevanta tillvägagångsätt än att
starta bankverksamhet för att

Utredningen presenterades
för kongressen i Karlstad
2017

finansiera vår organisation

Utreda olika alternativ för UNF
att nå gemensam strategisk
långsiktighet, samt

Utredningen presenterades
för kongressen i Karlstad
2017

att presentera resultatet av
utredningen till kongressen 2017
och utifrån resultatet presentera
eventuella förslag på strategisk
långsiktighet

Sida 53 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Medlemsantal
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Studiecirkelverksamhet
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Antal studiecirkeltimmar med
NBV
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27-29/1

Höjdaren Drogpolitik

Wendelsbergs Folkhögskola

3-5/3

Kongressförfest

Uppsala

28-30/4

Höjdaren Drogpolitik

Stockholm

12-14/5

Distriktsordförandenätverk

Tollare Folkhögskola

12-14/5

Distriktsstyrelsesamling

Tollare Folkhögskola

27/6-2/7

KONGRESS

KARLSTAD

3-7/7

Höjdaren Drogpolitik

Visby

11-13/8

Distriktsordförandenätverk

Stockholm

15-17/9

Kongressefterfest

Värnamo

22-24/9

Höjdaren Alkoholen och Samhället

Wendelsbergs Folkhögskola

5-6/11

Distriktsordförandenätverk

Göteborg

10-12/11

Ledarsamling Julkurs

Wendelsbergs Folkhögskola

1-3/12

Höjdaren Alkoholen och Samhället

Tollare Folkhögskola

22-31/12

Julkurs

Frankrike
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2018 går till historien som extremt minnesvärt, vi har vuxit något otroligt och inte bara i
medlemsantal. Medlemsvård har prioriterats upp tillsammans med ett intensivt
värvningsarbete. Under året har vi också lanserat flera verktyg för att bli en röst att räkna
med i demokratin, i solidariteten och i nykterheten.
UNF har under året löpande fortsatt lyssna och hantera #nykterfrizon-ärenden. Det
prioriteras alltid högt i vårt operativa arbete och vi jobbar ständigt med att förbättra vår
organisationskultur. Vårt fokus fortsatte under 2018 att vara medlemmars välbefinnande.
UNF:s medlemsantal har ökat kraftigt under 2018 och det hade varit helt omöjligt utan dig
som medlem. Vi bröt nedgången och landade i år på 5221 medlemmar, där vi välkomnat
2315 nya. Tack för ditt engagemang och tro på UNF som faktor för en bättre värld.
I somras hade vi också världskongress, på hemmaplan i Sigtuna och där var UNF en STOR
orsak till att det var ett minne för livet för deltagarna från hela världen. UNF
representerades på förhandlingarna av två ombud och på plats av 20 deltagare och
funktionärer.
Förbundsstyrelsen röstade under våren om sitt förtroende för sin ena ordförande och
valde därefter att entlediga sin ena ordförande från samtliga uppdrag och personen i fråga
valde senare att lämna in en ansökan om att entlediga sig själv från uppdraget som ledamot
och ordförande.
År 2018 var också året då vår medlemstidning gjordes om från grunden för att bättre passa
målgruppen, coolare och superbare alltså. Vi DIGGAR Motdrag. Vår kära medlemstidning
blev också nominerad till publishingpriset vilket i sig är en ära välvärd en tyst klapp.
Personalorganisationen sågs under 2018 över som en helhet och viktiga prioriteringar
gjordes för att verklighetsanpassa UNF till sin nya verklighet. Något som behövt ta tid och
landa ordentligt i vårt avlånga land.
Förutom dessa utomordentliga erfarenheter så har verksamhet i alla UNF:s
verksamhetsområden fortsatt, på alla nivåer – lokal, regional och förbundsnivå samt i olika
samarbetsformer. Här nedan är bara ett axplock av all den världsförbättrande verksamhet
vi gjort ihop.
I början av året avslutades UNF Utmanar som var platsen där UNF:are kunde utmana
varandra i utmaningar som en både kunde anta och starta. Olle Gynther Zillén hade bland
annat en utmaning där den som antog och klarade utmaningen fick en GIF-shoutout på
kongressen 2019. UNF Dalarna sade ”Challenge accepted!” och klarade utmaningen.
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UNF deltog också med stor entusiasm, nyfikenhet och ödmjukhet på Framtiden Tillhör
Oss, ett arrangemang om hur äldre unga kan aktivera sig när tiden i UNF (gud förbjude) är
förbi.
Vi passade också på att byta medlemsregister från IRMA till eBas och på så vis flytta ut
medlemsadministration i distrikt och föreningar för ett större ägandeskap. Där pågår
fortfarande ett förankringsarbete. Detta samtidigt som vi jobbat med GDPR, som är den
nya personuppgiftslagen på EU-nivå vilket bland annat workshops kretsat kring både
online och på distriktsstyrelsesamling.
Vi lanserade en ny grafisk profil. Efter nästa två års arbete var det äntligen dags att kasta av
ridån och visa världen vårt nya jag. En ny shop lanserades också där du kan skaffa merch
för att reppa ditt UNF.
Ett kongressuppdrag var att välja en alkoholpolitisk nyckelfråga och efter en demokratisk
process med bland annat videosänd debatt blev det alkoholreklam som vi riktar ett extra
långfinger till. Förbundsstyrelsen lanserade också distriktssatsningspotten där distrikt
kunde söka pengar, på minst 50 000 kronor, likt draknästet till olika projekt. Allt från
drinksatsning till läger beviljades.
Almedalen var som vanligt en succé och UNF bar fram en drink i en helt ny form,
nämligen på flaska. En highlight från Almedalen var när vi blev inbjudna av IQ att
debattera alkoholreklam mot alkoholgranskningsmannen (från alkoholindustrin).
2018 var inte bara ett speciellt år, utan också valår. UNF ställde sig då bakom
#röstamermänskligt med motiveringen: ”Alkoholfrågan är en stor del av vår politiska
agenda men medmänsklighet och solidaritet ligger inte långt efter. Därför ställer vi oss
bakom #röstamermänskligt och uppmanar våra medlemmar, föreningar och distrikt att
engagera sig i kampanjen.”
I slutet av året lanserades vår kampanj #inteimittflöde, där en kunde skriva under ett brev
till Annika Strandhäll, och hade ett svenskt mästerskap i opinionsbildning i samband med
det, där Tjalalalala från Kronoberg vann 100 liter popcorn.
Kommunrankningen2 gjordes även under 2018. Av de kommuner som svarade var 53%
underkända och 47% blev godkända eller väl godkända. Där Ludvika var i topp och
Kristinehamn & Ragunda, fortsatt, i en hopplös botten.

2

Kommunrankingen är en enkät med frågor som kommuner svara på om olika förutsättningar för ungas fritid.
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Under året har vi fått in artiklar i Aftonbladet, SVT och Metro bland annat, det är stort
och visar att när vi lägger in en växel så kan vi.
Vi ska ta över världen
Vi ska bli stora
Vi ska bli mäktiga

Isabelle Benfalk (ordförande), Max Johansson (ordförande) (entledigades den 14e april
2018), Olle Gynther - Zillén (sekreterare), Olle Åkesson (kassör), Anneli Bylund
(bildningsledare), Lina Sultan, Semanur Taşkın, Maria Emilsson, Jens Jörgensen Moberg
Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft tio protokollförda möten under 2018.

Arbetsutskottet har bestått av fyra personer från förbundsstyrelsen. Semanur Taşkın, Olle
Åkesson (sammankallande), Isabelle Benfalk, Max Johansson (entledigades den 14e april
2018) och ersattes därefter av Olle Gynther Zillén.

Faddergruppen har bestått av Max Johansson (faddercoach) (entledigades den 14e april
2018), Jane Segerblom, Filip Nyman, Jonatan Bengtsson, Semanur Taşkın, Lina Sultan,
Maria Emilsson, Isabelle Benfalk, Jens Jörgensen Moberg samt Olle Gynther Zillén.

På kongressen 2017 valdes Jonathan Spånberger och Simon Brehmer till revisorer, samt
Robert Damberg och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter.
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Så här tyder du måluppföljningen:
”Uppfyllelse 2018”

= Har målet uppnåtts under 2018?

= Målet är uppnått

= Målet är delvis uppnått

= Målet är inte uppnått
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UNF:s medlemmar stärks och utvecklas i sitt ideologiska engagemang och ställningstagande.

Mål

Uppfyllelse
2018

Kommentar

UNF utvecklar och
sprider verksamhet med
tydlig koppling till
demokrati, solidaritet
och nykterhet.

UNF engagerade sig bland annat i
#röstamermänskligt och skapade
#intemittflöde som en motreaktion
mot all alkoholreklam

Alla UNF:s medlemmar
ska ha möjlighet att delta
på forum där de ges
möjlighet att reflektera
över sitt nyktra
ställningstagande

Möjlighet ges vid UNF:aren,
arbetshelger,
föreningsstyrelsesamlingar samt
höjdaren.

UNF har tydliga sätt att
engagera sig i UNF:s
verksamhetsområden

UNF jobbar inte längre med
verksamhetsområden på samma
sätt som förut.

UNF är en attraktiv
organisation att
engagera sig i för de som
delar UNF:s värderingar

KLART VI ÄR
UNF bygger på en solidarisk och
demokratisk värld, fri från droger.
Vi har under året jobbat intensivt
med #nykterfrizon,
organisationskultur och
förebildskap. Under året har vi
också jobbat stenhårt med att
marknadsföra oss genom vår
ideologi.

Sida 61 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Mål

Uppfyllelse
2018

Kommentar

UNF har 4000 betalande
medlemmar

977 betalande medlemmar, det ska
dock sägas att fokus skiftat helt till
bekräftande medlemmar (3 373
stycken) vilket är en stor
anledning till det låga talet

UNF har 130
rapporterande
föreningar med stor
geografisk spridning

Vi har 119 föreningar och finns
representerade i 115 kommuner. I
början av året lade vi också ner 87
föreningar.

UNF utvecklar och
bedriver ideologisk och
utvecklande
föreningsverksamhet
som är attraktiv för en
bred målgrupp

Vi har en extremt bred
verksamhet i våra föreningar med
allt från gång till häng till
nattaffischering till revolution.
Samtidigt utvecklar vi vårt
föreningsstyrelsesamlingsmaterial.

UNF utvecklar nya
engagemangsformer för
att möta den framtida
samhällsorganiseringen

Vi har lanserat UNF Gaming för
att bemöta alla gamers, men
främst de nyktra, för att skapa
trygga mötesplatser online samt
#inteimittflöde för att för att
bemöta de politiskt aktiva

UNF utvecklar och har
en mer aktiv roll på
sociala medier

WOOOOOOOOOOOOOO
UNF snittar i genomsnitt tio
inlägg på olika plattformar per
vecka.

UNF utvecklar
kunskapsnivån hos
kassörer på alla nivåer
inom förbundet

Mycket fokus har varit på att
förenkla för bidragssökande lokalt,
skapa forum att diskutera frågor
samt att lansera ett gemensamt
bokföringssystem
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Mål

Uppfyllelse
2018

Kommentar

UNF enas kring och
driver en alkoholpolitisk
nyckelfråga

En stor process lanserades i och med
en röst att räkna med som slutade
2018 med #intemittflöde

UNF etablerar sig som
en ung, radikal röst
inom det drogpolitiska
fältet där vi driver
frågor som är betydelsefulla för unga

Många verktyg har under
mandatperioden lanserats och UNF
har verkligen växlat upp som radikal
röst, bland annat har vi synts i
Metro, Expressen och SVT.

UNF:s medlemmar
känner sig trygga i att
debattera drogpolitiska
frågor

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

Uppfyllelse

Kommentar
Föreslaget i
arbetsordningen men upp
till kongressen att besluta
om

starta en utredning för skapandet
av ett webbaserat verktyg i
enlighet med motionen.

Utredningen presenteras
för kongressen i
Örnsköldsvik 2019

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

Utredningen presenteras
för kongressen i
Örnsköldsvik 2019

ta fram en förankrings- och
implementeringsplan för
arbetsplanen som innefattar
insatser både innan och efter
kongressen.

Medskick skickat till
arbetsplansgruppen och
därmed presenteras för
kongressen i Örnsköldsvik
2019
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ta fram verktyg för hur
överlämningar mellan styrelser
kan göras på ett smidigt sätt.

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

Något som
förbundsstyrelsen kommer
jobba aktivt med
(exempelvis genom att vara
med på en dag på nästa
förbundsstyrelses
arbetsvecka), detta jobbas
också aktivt med på
distriktsstyrelsesamlingen i
maj direkt efter alla
distriktsårsmöten för att
samla distrikten i en tydlig
målbild för det kommande
året
Materialet kommer
lanseras under hösten 2019

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

Jämlikhetsbokslutet
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019

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

Finansieringsutredningen
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019

se över möjligheten att vika
större personella resurser åt
arbete med finansieringsfrågor.

Finansieringsutredningen
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019
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alla UNF:s kommande
förbundsstyrelser ska se över
aktuella förutsättningar och
möjligheter för finansiering samt
bedriva ett utvecklingsarbete av
UNF:s finansiering.

Finansieringsutredningen
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019

se över om och hur Motdrag ska
fortsätta med minskade
kostnader.

Finansieringsutredningen
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019

se över kostnaderna under 3.
Förbundsorganisation –
infrastruktur.

Finansieringsutredningen
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019

i nästa revidering föra in
miljöfrågor, såsom vattenåtgång,
gifter från avloppsvatten och
liknande, i det drogpolitiska
programmet.

Drogpolitiska programmet
presenteras för kongressen
i Örnsköldsvik 2019

skicka följande uppmaning som
medskick till kommande
valberedning:
”Låta samtliga nominerade
personer (som tackat ja till
nomineringen) till kommande
förtroendeuppdrag som beslutas
av kongressen få synas och svara
på frågor på samma villkor. D.v.s.
låta samtliga nominerade synas
på exempelvis sociala medier
inför kongressen på samma
villkor och framförallt få vara
med i handlingarna på samma
villkor. Med detta sagt dock
fortfarande förtydliga vilka som

Medskick skickat till
valberedningen
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är i valberedningens förslag med
en motivation från
valberedningen om varför de
tycker att sina förslag är bäst.
Detta för att ombuden lättare,
inför och under kongressen, ska
kunna ha möjligheten att sätta sig
in i vilka de tror är de bästa
kandidaterna för kommande
förbundsstyrelse och andra
förtroendeuppdrag. Att
undanhålla information om
kandidater är inte särskilt
demokratiskt. Vi vill ju alla UNFs
bästa.”
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9000
8000
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7000
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4000
3000
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0
Totalt

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7087 7108 6209 6553 6767 7407 7750 7417 7331 7277 6301 5071 4064 3873 5221

Bekräftade 4453 4248 3859 3940 4079 4397 3840 4624 4170 3660 3717 2973 2425 1948 3390
Nya

3050 2667 2090 2809 3103 3304 3100 2968 3236 2565 1984 1560 1135 1376 2315
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Aktiva föreningar
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Studiecirkelverksamhet
12000
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Italien

17/3

Höjdaren Alkoholen och
Samhället
UNF:aren certifiering

31/3

UNF:aren certifiering

Sandviken

18-20/5

Distriktsstyrelsesamling

Tollare Folkhögskola

18-20/5

Distriktskassörsnätverk

Tollare Folkhögskola

18-20/5

Distriktsordförandenätverk

Tollare Folkhögskola

1-3/6

Tollare Folkhögskola

14-16/9

Höjdaren Alkoholen och
Samhället
Förbundssamling

12-14/10

Distriktsordförandenätverk

Göteborg

2-4/11

Ledarsamling Julkurs

24-25/11

Första hjälpen till psykisk hälsa

Wendelsbergs
Folkhögskola
Stockholm

21-30/12

Julkurs

Frankrike

15-18/3

Jönköping

Örnsköldsvik
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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
byggdes jämlikhetsbokslutet på då ålder har utökats som variabel. I kongressen i Lund
2015 lades följande parametrar till ”jämlikhetsbokslutet ska förutom ålder och kön även ska
mäta antal år som medlem, distriktstillhörighet samt tidigare erfarenhet av
distriktsårsmöte/kongress där detta är applicerbart”, vilket varit svårt och oftast omöjligt
att mäta. På kongressen i Karlstad togs inget beslut om Jämlikhetsbokslutet utan vi har
tolkat det som att fortsätta som vanligt.
Vi vill också passa på att lyfta att GDPR (nya Europa personuppgiftslagen) som dödade en
hel del data som vi fått skära bort.

Några siffror värda att lyfta är att UNF som förbund är mer jämställt än någonsin totalt
sett över alla förbundsstyrelser med 49%-49%. Något som varit historiskt ojämställt är
ordförandeposten där det är en fördelning på 36%-64% i fördel för de med sociala könet
man. En annan intressant aspekt är att förbundsstyrelsen i år märkt av en tydlig föryngring
i föreningsstyrelserna, vilket både märks över snittålder på klädda poster och generellt
inom UNF.
När det gäller 2018 vill vi på distriktsnivå passa på att lyfta året som en framgångssaga där
fördelningen var 50%-50% hos de biologiska könen bland distriktsordförande. Apropå
2017 så är vi också helt jämna med 48%-48% i distriktsstyrelser.
Om förbundsstyrelsen hade varit en perfekt representation av medlemsbasen hade den på
9 ledamöter bestått av 4,2 tjejer, 4,6 killar och 0,2 annat till skillnad mot 5 tjejer, 2 killar
och 1 annat som den nu består av. Detta är såklart beklagligt och vi hoppas att vi som
styrelse representerar medlemsbasen på ett bra sätt ändå.
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Vad gäller 2018 så är det i åldersfördelningen tydligt att vi har en extrem föryngring bland
våra föreningar. Våra 13-18 åringar representeras nu i 78% av våra föreningar vilket
såklart är en positiv trend och vi hoppas dem fortsätter engagera sig på distrikts- och
förbundsnivå.
Föreningsordförande är 2018 den mest ojämlika posten bland föreningsstyrelser.
Föreningssekreterare är 2017 den mest ojämlika posten bland föreningsstyrelser.

Det finns också en otydlighet hur siffrorna ska användas då detta bokslut tidigare klubbats
utan diskussion. Förbundsstyrelsen finner att tiden som läggs på att ta fram bokslutet inte
motsvarar det en får ut av bokslutet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

notera förbundsstyrelsens jämlikhetsbokslut 2017 och 2018 samt,

att

avbryta att göra en årlig redovisning av resultatet.
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FÖRBUNDSSTYRELSE KÖN 2001-2018
Annat
2%

Tjejer
49%

Killar
49%

FÖRBUNDSSTYRELSE KÖN 2018
Killar
25%

Annat
12%

Tjejer
63%
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DISTRIKTSSTYRELSER KÖN 2017
Annat
4%

Han
48%

Hon
48%

DISTRIKTSSTYRELSER KÖN 2018
Annat
7%

Han
51%

Hon
42%

Sida 75 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

FÖRENINGSSTYRELSER KÖN 2017
Annat
0%

Hon
47%

Han
53%

FÖRENINGSSTYRELSER KÖN 2018
Annat
1%

Hon
47%
Han
52%
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FÖRENINGSSTYRELSER
ÅLDER 2017
13-15
15%

>25
20%

22-25
18%

16-18
29%
19-21
18%

FÖRENINGSSTYRELSER
ÅLDER 2018

22-25
10%

19-21
12%

13-15
37%

16-18
41%

KONGRESSDELTAGARE KÖN 2017
Annat
17%

Killar
43%

Tjejer
40%
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Sammanställning av data baserat på kön och ålder 2001-2019, UNF
Förbundsstyrelse 20012019
Kön

Antal

Procent

Ålder

Annat

2

2%

24,5

Killar

50

49%

22,4

Tjejer

51

50%

22,7

Annat

2

4%

24,5

Killar

21

46%

23,7

Tjejer

23

50%

23,3

Annat

0

0%

0

Killar

9

64%

22,7

Tjejer

5

36%

23,2

Antal

Procent

Annat

2

1%

Killar

114

42%

Tjejer

154

57%

Kön

Antal

Procent

Ålder

Killar

2677

51%

17

Tjejer

2432

47%

17,2

Klädda
poster

Ordförande

Distriktsordföranden
2007-2019
Kön

Medlemmar 2008-2019
2018-12-31
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2017-12-31

2016-12-31

2016-01-18

2014-12-31

2013-12-31

Annat

112

2%

13,4

Totalt

5221

100%

15,9

Kön

Antal

Procent

Ålder

Killar

1998

52%

18,3

Tjejer

1865

48%

18,2

Annat

11

0%

19,2

Totalt

3874

100%

18,6

Kön

Antal

Procent

Ålder

Killar

2090

51%

18,5

Tjejer

1965

48%

18,5

Annat

6

0%

21,2

Totalt

4061

100%

18,5

Kön

Antal

Procent

Ålder

Killar

2673

53%

17,9

Tjejer

2391

47%

17,8

Annat

1

0%

24,0

Totalt

5065

100%

19,9

Kön

Antal

Procent

Ålder

Killar

3215

51%

17,6

Tjejer

3086

49%

17,6

Totalt

6301

100%

17,6

Killar

3609

50%

17,4

Tjejer

3668

50%

17,5

Totalt

7277

100%

17,44
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2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

Killar

3615

49%

16,8

Tjejer

3716

51%

17,0

Totalt

7331

100%

16,9

Killar

3485

48%

Tjejer

3765

52%

Totalt

7417

Killar

3757

48%

Tjejer

3993

52%

-

-

Totalt

7750

100%

Killar

3554

48%

Tjejer

3852

52%

Totalt

7406

100%

Killar

3047

45%

Tjejer

3720

55%

Totalt

6767

100%

16.5
år

16.4
år

16.4
år
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Namn

Ålde
r

Distrikt

2017-2019

Antal år som
Snittålder medlem
24,5

Snittår som
medlem
9

Isabelle Benfalk

23 Uppsala

9

Olle Gynther-Zillén

26 Stockholm

9

Olle Åkesson

27 Skaraborg

9

Anneli Bylund

28 Värmland

13

Lina Sultan

19 Skaraborg

5

Semanur Taskin

25 Stockholm

11

Maria Emilsson

24 Göteborg & Bohuslän

11

Jens Jörgen Moberg

24 Stockholm

7

%
%
%
Annat Tjejer Killar Totalt annat tjejer killar
1

5

2

8

13%

63%

25%
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Namn

Ålder Distrikt

2015-2017

Snittålder

Antal år som
medlem

23

Snittår som
medlem
8

Eric Tegnander

23 Skåne

8

Isabelle Benfalk

20 Uppsala

7

Max Johansson
Olle GyntherZillén

22 Skaraborg

8

24 Stockholm

7

Malin Andersson

24 Stockholm

7

Lucas Nilsson

24 Skåne

7

Tove Archrénius

22 Älvsborg

2,5

Maria Emilsson

22 Dalarna

9

Anneli Bylund
Hanna
Hammarström

25 Värmland

12

23 Gävleborg

10

%
%
%
Annat Tjejer Killar Totalt annat tjejer killar
1

6

3

10

10%

60%

30%
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Namn

Ålder

Distrikt

Snittålder

2013-2015

23,5

Eric Tegnander

21 Skåne

Malin Thorson

25 Göteborg & Bohuslän

Lina Boberg
Linn Heiel
Ekeborg

26 Gävleborg

Linda Tjälldén

24 Västernorrland

Lucas Nilsson

23 Skåne

Thomas Ahlström

26 Stockholm

Lina Jacobsson

22 Östergötland

Anneli Bylund

23 Västernorrland

Andreas Jansson

25 Stockholm

Nicole Steegmans

20 Västerbotten

Tjejer

Killar

7

Totalt

4

% annat % tjejer % killar

11

64%

36%

23 Göteborg & Bohuslän
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Namn

Ålder

Distrikt

Snittålder

2011-2013

22,8

Vidar Aronsson

23 Kronoberg

Linda Engström

25 Västerbotten

Lina Boberg

24 Gävleborg

Linda Adolfsson

24 Västmanland

Malin Thorson

23 Göteborg & Bohuslän

Ahmed Amin

23 Gävleborg

Eric Tegnander

19 Skåne

Karin Melbin

25 Västernorrland

Lovisa Bengtsson

21 Kronoberg

Mårten Malm

20 Kronoberg

Rasmus Åkesson

24 Skaraborg

Tjejer

Killar

6

%
annat

Totalt

5

11

%tjejer % killar

55%

45%
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Namn

Ålder

Distrikt

Snittålder

2009-2011

22,5

Vidar Aronsson

21 Kronoberg

Linda Engström
Therese
Johansson

23 Västerbotten

Lina Boberg

22 Gävleborg

Oskar Jalkevik

25 Dalarna

Maik Dünnbier

25 Örebro

Jonas Lundquist

25 Uppsala

Lisa Forsström

19 Västerbotten

Karin Melbin

23 Västernorrland

Simon Brehmer
Adrian
Manucheri

20 Jönköping

Tjejer

5

Killar

6

Totalt

11

% annat

% tjejer % killar

45%

55%

26 Gävleborg

19 Älvsborg
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Namn

Ålder

Distrikt

Snittålder

Tjejer

Killar

Totalt

Procent annat Procent tjejer Procent killar

2007-2009
22,6
Robert
Damberg

6

6

12

50%

50%

25 Östergötland

Salam Kaskas
Therese
Johansson
Vidar
Aronsson
Jennifer
Oskarsson
Jonas
Lundquist
Linda
Engström

25 Örebro

Sanna Odin

22 Skaraborg

Oskar Jalkevik

23 Dalarna

Mi Larsson

20 Östergötland

Jon-Erik Flodin
Sergio
Manzanares

23 Gävleborg

24 Gävleborg
19 Kronoberg
22 Jämtland
23 Uppsala
21 Västerbotten

24 Gävleborg
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Namn

Ålder

Distrikt

Snittålder

2005-2007
Robert Damberg
Jon-Erik Flodin
Therese
Johnasson
Andreas Ericsson
Marie Lindmark
Sofia Ivarsson
Peter Andersson
Sofia Hallbert
Oskar Jalkevik
Salam Kaskas
Sergio
Manzanares
Carina Boman
Leonard Axelsson

22,6

Tjejer

7

Killar

7

Totalt

14

% annat % tjejer % killar

50%

50%

23 Östergötland
21 Gävleborg
22
25
20
23
23
23
21
23

Gävleborg
Jämtland
Norrbotten
Dalarna
Östergötland
Göteborg & Bohuslän
Dalarna
Örebro

22 Gävleborg
24 Skåne
22 Halland
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Namn

Ålder

2003-2005
Theresia
Pedersen
Eric Wagner
Björn Berglin
Mattias Ravander
Marcus Karlsson
David Persson
Camilla Berner
Robert Damberg
Anders Holmberg
Sofia Ivarsson
Nina Svensson
Björn Jönsson
Erik Wiklund

Distrikt

Snittålder

22

24
22
22
19
22
23
25
21
24
21
23
22
18

Tjejer

4

Killar

Totalt

9

13

% annat

% tjejer

31%

% killar

69%

Älvsborg
Älvsborg
Jämtland
Östergötland
Östergötland
Gävleborg
Skaraborg
Östergötland
Västerbotten
Dalarna
Göteborg & Bohuslän
Bleking
Jämtland
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Namn

Ålder

Distrikt

2001-2003

Snittålder

21,8

Morgan Öberg
Marlene
Sandqvist

23 Stockholm

Marcus Karlsson

20 Östergötland

Mikael Lindström

25 Jämtland

Teresia Pedersen

22 Älvsborg

Elin Lundgren

23 Gävleborg

Rebecca Lindberg

23 Dalarna

Erik Wagner

20 Älvsborg

Andrea Lavesson

20 Skåne

Björn Jönsson

20 Blekinge

Kenneth Hultgren

26 Jämtland

Anton Hull

20 Östergötland

Tjejer

5

Killar

7

Totalt

12

% annat % tjejer

42%

% killar

58%

20 Gotland
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Under mandatperioden 2015-2017 gjordes en utredning om hur UNF kan säkra den
framtida finansieringen av organisationens verksamhet. Den här utredningen var ett
resultat av att Miljonlotteriet hade börjat visa sämre resultat och att det fanns en oro för
hur UNF ska få intäkter i framtiden. Förbundsstyrelsen fick ett gäng uppdrag från den
utredningen som kongressen klubbade genom. Den här handlingen syftar till att
rapportera hur det har gått med de uppdragen. Kongressen 2017 beslutade:
att
förbundsstyrelsen ska se över verksamhetsplaneringsprocess och
verksamhetsuppbyggnad för att på ett mer effektivt sätt använda bidrag för
att finansiera UNF:s verksamhet.
att
förbundsstyrelsen ska se över möjligheten att vika större personella resurser
åt arbete med finansieringsfrågor.
att
alla UNF:s kommande förbundsstyrelser ska se över aktuella förutsättningar
och möjligheter för finansiering samt bedriva ett utvecklingsarbete av UNF:s
finansiering.

Under mandatperioder 2017-2019 har förbundsstyrelsen testat olika
verksamhetsplaneringsprocesser och har tagit fram ett förslag till den nya
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har inte tagit något formellt beslut om att
verksamhetsplaneringsprocessen varje år ska gå till på det sätt som nuvarande
förbundsstyrelse önskar eftersom en vill hålla sig ifrån att detaljstyra nästkommande
förbundsstyrelse. Däremot har förslaget kommunicerats till personal och andra
nödvändiga omställningar har gjorts i strukturen för att det ska vara så enkelt för nästa FS
att sjösätta den här verksamhetsplaneringsprocessen. Förbundsstyrelsen har också haft
extern finansiering som en given del i all verksamhet som vi har skapat. Exempelvis har vi
fått extern finansiering för Ledaren, UNF Gaming och aktivismlägret på kongressen. Vi
hoppas att detta fortsätter även nästa mandatperiod så att det inom en snar framtid sitter i
ryggraden för alla som ska planera UNF-verksamhet.
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I samtal med generalsekreteraren har möjligheten att ha en finansieringskoordinator
diskuterats. Att avsätta medel för att ensamma tillsätta en helt ny tjänst är inte en möjlighet
som vi ser som rimlig eftersom vi hellre prioriterar verksamhetsutvecklare exempelvis.
Men vi har också diskuterat möjligheterna i att utbilda och informera
verksamhetsutvecklare och distriktsstyrelser i hur en söker externa medel och med det
hoppas vi på en kulturförändring.
Vi har också diskuterat möjligheterna att ha en rörelsegemensam finansieringskoordinator
och under nästa mandatperiod kommer det alternativet att utforskas ytterligare.
Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att
att

lägga rapporten till handlingarna.
besluten från finansieringsutredningen gäller fram tills annat beslutas av
kongressen.
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Under mandatperioden 2015-2017 gjordes en utredning om hur UNF kan bli mer
strategiska, alltså mer långsiktiga i hur vi arbetar. Förbundsstyrelsen fick ett gäng uppdrag
från den utredningen som kongressen klubbade genom. Den här handlingen syftar till att
rapportera hur det har gått med de uppdragen. Kongressen 2017 beslutade:
att
förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och
implementeringsplan för arbetsplanen som innefattar insatser både innan
och efter kongressen.
att
alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen.
att
förbundsstyrelsens arbetsplansförslag alltid ska ha en tydlig utgångspunkt i
UNF:s vision.
att
förbundsstyrelsen tar fram verktyg för hur överlämningar mellan styrelser
kan göras på ett smidigt sätt.

Gruppen som har arbetat med att ta fram ett arbetsplansförslag har också tagit fram förslag
på implementerings- och förankringsförslag som förbundsstyrelsen sedan har antagit. Vi
skiljer på förankring och implementering på så sätt att förankring är något som sker innan
arbetsplanen antas på kongressen. Alltså att arbetsplanen ska förankras hos medlemmarna.
Implementeringen är istället efter att arbetsplanen har antagits och börjat gälla. Då är det
viktigt att alla känner till vad som står i arbetsplanen och att hela tiden jobba mot det som
står i arbetsplanen – alltså att implementera arbetsplanen.
Planerna har skilt sig lite eftersom de försöker uppnå två olika saker. Arbetet med att
förankra arbetsplanen har inte helt gott enligt plan och inför nästa arbetsplansprocess är
det viktigt att förbundsstyrelsen lägger lite extra krut på förankringen. Med det sagt har
arbetsplanen diskuterats på kongressförfesten och den input som gavs då togs med i den
fortsatta processen med att ta fram det riktiga förslaget på arbetsplan. Nytt för i år är också
att förbundsstyrelsen lägger förslag på ett mål för 2023. Det här målet har diskuterats med
distriktsordförande på nätverket (en utbildning för distriktsordföranden) i februari 2019.
Implementeringsplanen ansvarar nästkommande förbundsstyrelse för att genomföra. Att
avgående förbundsstyrelse bestämmer vad tillträdande förbundsstyrelse ska göra kan
tyckas kontroversiellt. Förbundsstyrelsen ser dock inte detta som ett problem eftersom alla
distrikt ska ges möjligheten att ge input för implementeringsplanen samt att det är en hel
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del saker som avgående förbundsstyrelsen beslutar om som nästkommande
förbundsstyrelse ansvarar för, av helt naturliga skäl.
Förbättringsmöjligheter att jobba mer med förankringen finns men det är inte så stora
förändringar som krävs. Distriktsordföranden är ett bra bollplank för förbundsstyrelsen
eftersom de har koll på vad som händer ute i distrikten och vad som kan behövas
prioriteras under den kommande mandatperioden för att bygga ett så starkt UNF som
möjligt.

Det här uppdraget är svårt att genomföra då alla distrikt inte är kontaktbara eller aktiva.
Målsättningen bör såklart vara att alla distrikt ska få möjligheten att ge input men det
måste också finnas en rimlighet i det arbetet. Det går inte att tvinga någon att ge input på
något exempelvis så detta bör ses som en ambition snarare som ett måste.

Arbetsplansförslaget som ligger tycker förbundsstyrelsen har en tydlig koppling till UNF:s
vision om en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Genom att ha ett mål för
2023 försökte förbundsstyrelsen att öka kopplingen mellan arbetsplanen och visionen
ytterligare samtidigt som vi vill uppnå en mer tydlig målbild med vårt arbete. Visionen är
på det sättet luddig och målet för 2023 ska hjälpa oss att tydligare se framför oss vart vi vill
vara i framtiden.

Det här uppdraget har inte hunnits med under mandatperioden. Det tycker
förbundsstyrelsen är synd eftersom det underlättar arbetet om det finns tydliga
överlämningar mellan avgående styrelser och de nya styrelserna. Det gäller inte bara på
förbundsnivå utan även på distrikts- och föreningsnivå. Vi undviker att vi uppfinner hjulet
hela tiden om överlämningarna fungerar. Uppdraget får helt enkelt hänga med till nästa
mandatperiod.
Däremot har den avgående förbundsstyrelsen förberett sig på att göra en så bra
överlämning som möjligt till den nya förbundsstyrelsen bland annat genom att planera att
vara med under en dag på arbetsveckan som den nya förbundsstyrelsen ska ha.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
besluten från strategiutredningen gäller fram tills annat beslutas av
kongressen.
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Kongressen 2017 beslutade att vi ska se över möjligheten att erbjuda bankkonton via
UNF-förbundet mot en låg kostnad. Uppdraget löper under innevarande mandatperiod
och resultatet presenteras här.

I dagsläget ser det väldigt olika ut i landet hur en förenings banktjänster ser ut. En del har
underkonton via sitt distrikt. En annan del använder kassörens privata bank. En del har
ett eget föreningskonto. Vissa föreningar har inget bankkonto alls.
På central nivå har UNF ett eget avtal med Handelsbanken genom IOGT-NTO . UNF
köper fullt ut ekonomitjänster av IOGT-NTO. Därför var ett första steg i utredningen att
ta kontakt med IOGT-NTO och Handelsbanken.
Det finns en hel del parametrar att förhålla sig till i det här. Grundtanken med uppdraget
är att vi ska hitta ett sätt att förenkla engagemanget i föreningarna, och att de enkelt ska
kunna få egna bankkonton. Det möjliggör också för oss att enklare kunna betala ut
föreningsbidrag och skapa en säkerhet i att UNF:s medel hanteras korrekt .
Dock är de alternativ som presenterats från Handelsbanken inget vi kan rekommendera att
vi går vidare med. Antingen ställs det krav på att föreningar blir egna juridiska ombud.
Eller att UNF och IOGT-NTO hanterar fullmakter från varje förening och får på det en
extremt hög administrativ börda. Det förutsätter även att IOGT-NTO godkänner ett
sådant förfarande vilket vid tidpunkten för utredningen inte var aktuellt.
Det andra steget har varit att ta kontakt med en annan stor organisation med hundratals
föreningar. Vid tidpunkten för utredningen erbjöd de sina föreningar att öppna
bankkonton mot en mindre avgift. Mycket likt det förfarande som nämnts ovan. Nu har
dock den banken som erbjudit den tjänsten slutat göra det med hänvisning till nya lagar
och regler.
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Samma organisation har i en egen utredning koppla till banktjänster identifierat några
utmaningar som även är aktuella för oss. Det rör sig om nya regler som påverkar just
föreningskonton.
Vad det innebär sammanfattas enligt punkterna nedan:
o Egna bankkonton kommer att kräva organisationsnummer.
(Gäller hos de flesta bankerna idag. Och därför är det svårare att få igenom det vi
önskar. Ett av Handelsbankens förslag var just att alla våra föreningar få ordna ett
eget organisationsnummer.)
o Egna bankkonton kommer att kräva minst en myndig person i styrelsen.
(Gäller hos de flesta bankerna idag. En del har undantag så att lägsta åldern är 16
år. Relativt ovanligt och vi ser att det alternativet inte erbjuds i samma
utsträckning idag.)
o Kraven på garantier gällande pengatvätt och/eller överföring till olaglig
verksamhet kommer att öka vilket innebär att en förening som vill öppna ett konto
kommer att behöva redovisa sina intäkter och utgifter för banken samtidigt som
kraven vad gäller vem som har tillgång till kontot kommer att ställa högre krav på
legitimering.
Målbilden har alltid vara att skapa en enklare administration för föreningar. Vi ser idag
ingen väg där vi på nationell nivå kan erbjuda en lösning där konsekvenserna av att det blir
ökad administration inte finns. Nuvarande förbundsstyrelse har under sin mandatperiod
därför satsat på att ge distriktskassörer goda förutsättningar för att kunna hjälpa och bistå
föreningskassörer. En väg vidare framåt är att fortsätta på den linjen och satsa på att bilda
våra föreningsstyrelser och ge vidare stöd till distrikt med exempelvis gemensamt
bokföringssystem, bildning och erfarenhetsutbyte.
Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
notera rapporten
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Vid kongressen 2017 efterfrågade en motionär webbaserade verktyg för landets
medlemmar, för att underlätta spridningen av arrangemang via sociala medier. Fokus i
motionen ligger på tillgänglighet och låga krav på användaren, med mallar och färdiga
motiv för medlemmar att hämta hem. Kongressen uppdragsgav förbundsstyrelsen att
utreda möjligheterna för ett sådant verktyg, vilket de tillsammans med delar av
personalstyrkan gjort.

Tidigare har affischer och grafiskt material funnits att hämta på hemsidan, men för den
som inte hade tillgång till bra verktyg handlade det om utskrifter och att fylla i information
för hand.
En utveckling av detta som vi tittat på är att skapa liknande material som kan fyllas i via
PDF-läsare. Problemet är att det är begränsat och kräver betallösningar.
De krav vi ställt på verktygen vi undersökt är:
o låg kostnad per användare
o lättanvänt, oavsett användarens bakgrund
o möjlighet att tillgängliggöra vår grafiska profil
o enkelt kunna dela mallar med andra användare
Den lösning som stack ut, både baserat på våra krav men även från tidigare bruk, är Canva.
Användaren kan via webbläsaren logga in och direkt ha tillgång till mallar och den grafiska
profilen.
Delar av personalen har under hösten 2018 testat att använda den som grupp, med hjälp av
några grundläggande mallar som skapats. Tack vare att Canva är så intuitivt och tydligt
hjälper en jobba i rätt format kom personalen snabbt igång och kunde använda det i
verksamheten.
För att fullt ut kunna använda Canva behöver en betala för det. Idag har personalen
kunnat använda Canvas non-profit-lösning kostnadsfritt, men det är begränsat till 10
användare.
Därför kommer landets DO:ar (alternativt av styrelsen utvald person) att få tillgång till ett
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delat konto, där varje distrikt får en egen mapp med aktuella designer, och möjlighet att
välja fritt mellan olika designer eller skapa egna.
Vi kommer att riktlinjer och vissa grundläggande tips för att komma igång, men någon
utbildning krävs inte tack vare att verktyget är så enkelt!
Ambitionen är att prova detta upplägg fram till kongressen 2019 och därefter utvärdera på
nytt om verktyget är rätt för UNF samt om tillgängligheten till verktyget ska öppnas
ytterligare.
Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att
notera rapporten
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IOGT-NTO-rörelsen har sedan 2016 investerat i insamling. Målet är att skapa intäkter
som ska stärka de fyra förbunden ekonomiskt men också väcka engagemang för IOGTNTO-rörelsens frågor och verksamhet. Det har varit en tuff resa och en stor omställning
med oförutsedda hinder på vägen.
2018 samlade vi in ca 2 miljoner kronor, en bra bit ifrån målet att stå på plus minus noll.
Samtidigt står vi nu rustade att växla upp vår insamling, vi har äntligen systemstöd och
infrastruktur på plats och vi bär med oss viktiga lärdomar in i det fortsatta arbetet. Det är
först nu vi kan börja arbeta långsiktigt och systematiskt för att få intäkterna att växa och
engagemanget hos våra givare att fördjupas.

o Vi vet att vi har ett relevant ändamål som berör många. Men vi behöver bli
tydligare kring hur vår verksamhet är ett svar på de problem som alkoholen för
med sig.
o Vi behöver stärka ägarskapet över insamlingen hos alla fyra förbund och involvera
medlemmarna så att de ser insamlingens mervärde. Insamlingen engagerar, stärker
vårt varumärke och gör oss relevanta för en bredare allmänhet.
o Vi måste arbeta systematiskt för att fördjupa relationen med befintliga givare.
Samtidigt ska vi vara på tå för att hänga med i en allt snabbare digital utveckling,
våga testa nya saker - och våga misslyckas.
o Att bygga upp insamling tar tid. Det är en långsiktig investering som i grunden
handlar om att hitta vänner, människor som tror på oss och gillar vad vi gör, och
som vill vara med och förändra världen tillsammans med oss. Det finns inga
genvägar, vi måste alla (fyra förbund) hjälpas åt att övertyga omvärlden om att vi
är bra och viktiga. Ingen enskild kampanj kan lösa det åt oss.
o Insamling kostar pengar; det kräver marknadsföring, utveckling och drift av
digitala kanaler, system och betallösningar, människor som tar fram och genomför
kampanjer, bygger relation med våra givare, hanterar ekonomi och revision etc.
Men insamling är potentiellt också en stor intäktskälla. 2017 samlades 8,7 miljarder
in av FRII:s (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) medlemsorganisationer.
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o Budgeten dras ner med ca 40 procent, vilket ger förbunden en möjlighet att
fortsätta investera men i långsammare takt med tanke på de ekonomiska
utmaningar som alla står inför.
o En arbetsgrupp som består av Junis och UNF:s båda generalsekreterare, chefen för
det internationella arbetet samt insamlingschefen tar fram ett förslag till
insamlingsstrategi för 2020-2025 som går till INRIF:s styrelse (förkortning för:
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening) i november.
o Styrelsen ska, med hjälp av tydliga nyckeltal, ha bättre verktyg för att kunna följa
utvecklingen och styra om strategin vid behov.
o Strategin utgår ifrån att förbunden och dess medlemmar ska vara mycket mer
involverade i insamlingen än hittills.
o Strategin tar avstamp i de lärdomar som dragits. De bästa metoderna
vidareutvecklas, det som fungerar sämre stryks. Men kontinuerliga tester av nya
möjliga vägar framåt är viktiga för att vi ska hänga med och kunna utvecklas.
Kongressen föreslås besluta
att
lägga rapporten till handlingarna
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En del av de förändringar som IOGT-NTO föreslår inom ramen för Expedition 50 blir de
andra förbunden uppmärksam på genom förslaget på reviderade stadgar medan en del
andra kan gå mer obemärkt förbi. En sammanfattning av förslagen finns samlat nedan. Till
IOGT-NTO:s kongress föreslås följande som kan vara av intresse för de andra förbunden
att vara informerade om alternativt delta i utvecklingsarbetet av:

att
att
att

att
att
att
att
att

att
att

IOGT-NTO förbundet från och med 1 januari 2020 ska bestå av åtta distrikt
formuleringarna om distriktsråd tas bort i stadgarna samt ersätts med
skrivning om samarbete på regional nivå
anta en ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund där distrikten bland
annat får större ansvar för värvning, utbildning, verksamhetsutveckling och
medlemsengagemang

ge alla medlemmar rösträtt på distriktsårsmötet samt genomföra
distriktsårsmöte vartannat år
ge förslagsrätt till alla medlemmar på kongressen
införa Ordförandeforum och Riks- och Distriktskonferens
anta valberedningsinstruktion för Distrikt
utreda representation och inflytandeformer på kongresser i syfte att skapa en
bra maktbalans mellan organisationens olika nivåer och att få så många av
våra medlemmar som möjligt att på olika sätt vilja delta i våra demokratiska
processer, stora som små.

genomföra ett omfattande organisationskulturarbete i syfte att förbättra
bemötandet, stärka tilliten och öka stoltheten inom IOGT-NTO
de nya distriktens styrelser och valberedningar genomgår en specialanpassad
utbildning i syfte att göra styrelserna mer strategiska och valberedningarna
mer kraftfulla
Sida 102 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

att

att

att

resurser till distrikten består av en regional personalorganisation, ekonomisk
administration och ett ekonomiskt stöd i form av ett grundstöd och ett
verksamhetsstöd
anta en finansieringsstrategi för hela IOGT-NTO som bland annat säger att
varje nivå ska finansiera sig själv, att vi ska sätta tydliga finansiella
målsättningar och ge utrymme i budgeten för att göra långsiktiga och
hållbara investeringar inom bland annat insamling, fastigheter och en ny
möjlig intäktskälla.
anta en inriktning om att IOGT-NTO framöver behöver rikta
utvecklingsfokus på att modernisera IOGT-NTO, positionera IOGT-NTO
som en mer relevant samhällsaktör och utveckla IOGT-NTO:s verksamhet.

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
notera rapporten
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Förbundsstyrelsen gör varje år en årsredovisning. Två lagar, Bokföringslagen och
Årsredovisningslagen, styr hur de ska se ut, och bland annat innehåller de en kortfattat
verksamhetsberättelse även kallad förvaltningsberättelse. Eftersom förbundsstyrelsen gör
en större verksamhetsberättelse till varje kongress är det viktiga här således de ekonomiska
bitarna. Årsredovisningarna görs i samverkan med våra auktoriserade revisorer Efter varje
årsredovisning följer en revisionsberättelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund för
2017 och 2018, samt
att
lägga årsredovisningarna till handlingarna
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Förbundsstyrelsen presenterar varje år en årsredovisning. Årsredovisningslagen och
bokföringslagen styr hur de ska se ut och bland annat innehåller de en kortfattad
verksamhetsberättelse, en resultaträkning och en balansräkning. För att ge en ytterligare
presentation av UNF:s ekonomi presenteras här en ekonomisk berättelse för 2017 och
2018, som kopplas mot både våra historiska resultat och även ger viss inblick i framtiden.

UNF är beroende av Miljonlotteriets överskott och även den ekonomiska berättelsen tar
avstamp i detta faktum. Miljonlotteriet har under de senaste 10 åren stadigt levererat ett
överskott på totalt drygt 120 mSEK som sedan fördelats mellan de olika förbunden. I
genomsnitt har UNF årligen erhållit 19 mSEK av detta överskott. Fördelningsnyckeln är
dock baserad på medlemsantal och UNF:s andel av överskottet ökade därför under
perioden 2008 till 2013 till 17%, för att sedan, i takt med minskande medlemsantal fram till
2017 minska till 13,5%. 2018 ökade andelen till 14,8%, en effekt av våra förbättrade
medlemssiffror. Fram till 2013 stod vidare intäkterna från Miljonlotteriet för strax över
80% av UNF:s totala intäkter. I takt med minskande externa bidrag har dessa ökat till 86%.
Då överskottet från Miljonlotteriet 2019 endast beräknas uppgå till ca 82 mSEK, minskar
dessvärre även vår andel till endast drygt 12 mSEK vilket vidare gör att våra övriga
intäkter får en större andel av totalen.
Att överskottet minskat så kraftigt beror i huvudsak på att Konsumentombudsmannen i
stort sett tvingade Miljonlotteriet att upphöra med telefonförsäljning, vilket tidigare stått
för 90% av deras försäljning. I kombination med detta har även konkurrensen på
spelmarknaden ökat de senaste åren, vilket har minskat Miljonlotteriets marknadsandel.
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Med minskade intäkter från Miljonlotteriet aktualiseras behovet av andra intäkter. Våra
huvudsakliga bidrag fås idag från MUCF och Socialstyrelsen. Därutöver har vi genom åren
sökt bidrag från andra externa bidragsgivare med varierad framgång. MUCF står för
majoriteten av våra bidrag, och även om det är positivt att civilsamhället växt under de
senaste åren, har konkurrensen om MUCF:s bidrag därmed också ökat – då staten inte valt
att utöka anslagen i samma takt. Vi kan dock konstatera att vi historiskt varit dåliga på att
söka externa bidrag, och helt pausat sådana ambitioner fram till 2018, när vi åtminstone
fick 100 kSEK i bidrag för vår Gaming-satsning från NBV.
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Fram till 2012 visade UNF stabila ekonomiska resultat för verksamheten. Under
kongressår gick ekonomin ungefär +/- 0, för att åren däremellan landa på över 2 mSEK.
Under perioden 2013-2017 förlorades balansen mellan intäkter och kostnader, med en
serie av minusresultat som följd. 2018 vände vi trenden genom att minska våra kostnader
med 2,6 mSEK och kunde till och med visa ett positivt resultat. Lyckan blir förmodligen
kort med tanke på de kraftigt minskade intäkter vi ser 2019.
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Till följd av resultatutvecklingen är det även intressant att kolla hur det egna kapitalet (det
kapital UNF äger) utvecklats. 2008 låg det på knappt 25 mSEK, för att under de goda åren
fram till 2012 öka till strax under 30 mSEK. Fram till 2018 har det minskat ner till drygt 23
mSEK, även om det är en ökning med nästan 600 kSEK jämfört med bottenåret 2017.
Utifrån lagd budget 2019 beräknas det egna kapitalet öka med ytterligare 3,5 mSEK vilket
ger oss möjlighet att inför nästa kongress bibehålla nivån på det egna kapitalet vid dagens
nivåer, om föreslagen kongressbudget 2020-2021 följs.
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Vän av ordning frågar sig säkert varför vi behöver ett så pass stort eget kapital, och svaret
bör dels vara att vi årligen låser upp en stor del kapitalet genom att överskottet från
Miljonlotteriet ändamålsbestäms till att finansiera det kommande året. Historiskt har vi
också haft relativt mycket pengar och det är en sits vi inte vill förlora då den ger möjlighet
att klara lite sämre tider men också erbjuda kapital som kan investeras i ny verksamhet,
satsningar eller affärsmöjligheter. Hade vi haft kvar 2017 års kostnadsnivå, med 2019-2021
intäktsnivå hade vårt egna kapital varit förbrukat till nästa kongress.

Vad använder vi då våra pengar till? Ett snabbt överslag visar att 10 mSEK går till kansli
och personal. Vi har under de senaste åren minskat våra kostnader för så kallade
arbetsplansprojekt, där framförallt projekt bedrivna av FS minskat. Även bidrag till distrikt
och föreningar har minskat sett historiskt, men legat relativt fast de senaste åren. Utöver
detta kostar vår infrastruktur ca 2 mSEK och styrelsen en dryg miljon. Vartannat år lägger
vi en miljon på kongress och vi investerar i bildning och levererar en medlemstidning.
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Sedan 2016 investerar vi även en ansenlig summa i ett insamlingsarbete med hopp om att
det skall bära frukt och ge tillbaka pengarna i framtiden.

Verksamhetskostnader
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Vart annat år har vi kongress, och dessa har kostat mellan 1 och 1,5 miljoner de senaste 5
kongresserna. Inför årets kongress har vi gjort tydliga omprioriteringar och satt
kongressbudgeten till 800 kSEK, även om vi kanske inte riktigt når dit.
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Vi har tagit fram ett antal nyckeltal vilka presenteras med förklaring och diagram.
Nyckeltalen har funktionen att vara en ”nyckel” för att förstå vår verksamhet och
signalerar hur verksamheten utvecklas relativt uppsatta syften eller mål.
De nyckeltal vi identifierat som viktiga i vår verksamhet är kostnad/medlem,
intäkt/medlem, VU-kostnad/ny medlem, ”landet”-bidrag/bekräftad medlem och ”landet”bidrag/förening.
De första två nyckeltalen är kostnad/medlem och intäkt/medlem. Dessa finns då vi ytterst
är en medlemsorganisation och erhåller intäkter i förhållande till vår medlemsbas liksom
att våra kostnader går till att skaffa nya eller underhålla densamma. För att verksamheten
inte skall drabbas av negativa ekonomiska resultat bör dessa nyckeltal vara så nära
varandra som möjligt. Historiskt har nyckeltalet kostnad/medlem legat kring 3000
kr/medlem. I takt med vikande medlemssiffror och – i inte samma takt – minskade
kostnader hamnade kostnaden/medlem 2017 på dryga 6000 kr. Med gjorda
kostnadsbesparingar och effektiviseringar, i kombination med en kraftfull satsning på
värvning, hamnade vi 2018 på 3800 kr.
Tittar vi vidare på intäkt/medlem kan det konstateras att intäkterna länge legat i nivå med
kostnaderna, för att under de senaste åren, trots minskat medlemsantal, halka efter. Även
här hamnade vi 2018 nästan i balans och nådde siffran 3907 kr.

Kostnad och intäkt/medlem
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Redan nu kan det varnas för att det tredje nyckeltalet är trubbigt. Nyckeltalet delar
kostanden för våra verksamhetsutvecklare med antalet nyvärvade och teorin bakom är att
de flesta av våra medlemmar värvas av, eller åtminstone på grund av, våra
verksamhetsutvecklare. Historiskt har detta nyckeltal legat på 2000 kr, för att mellan åren
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2012-2016 gå upp till 5000 kr. Förklaringen till detta kan vara både att
verksamhetutvecklarnas arbetsbeskrivning förändrades, eller att effektiviteten
försämrades. Glädjande nog vände vi trenden 2017, och 2018 landade vi på 2357 kr. Hur
man än vänder och vrider på nyckeltalet kan vi konstatera att vår personalorganisation
gjort ett enormt starkt jobb under de senaste två åren och kanske är vi på väg att utmana
”2000-strecket”!
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Det fjärde och femte nyckeltalet kan vara lite svårgreppbart och här skall man framförallt
tänka stort och trendigt. Det ena nyckeltalet delar förenings- och distriktsbidrag med
antalet föreningar, och det andra med antalet betalande/bekräftade medlemmar. Här är
teorin att de bidrag vi ger till landet producerar livskraftiga föreningar och aktiva
(betalande/bekräftade) medlemmar.
Trenden här är att vi genom åren betalat ut mer och mer bidrag för varje
betalande/bekräftad medlem, från ca 600 kr till ca 1200 kr. 2018 ökade medlemsantalet
kraftigt i kombination med att bidraget inte ökade, vilket drog ned nyckeltalet till de nivåer
vi hade fram till ca 2012. Vi tror att denna nivå är långsiktigt hållbar.
Ser vi till trenden för nyckeltalet kopplat till föreningar har vi också kommit ned till vad vi
tror en långsiktigt hållbar nivå på 20 000 kr.
2019 räknar vi med 6000 bekräftade medlemmar och 140 föreningar vilket innebär ett
behov om en investering om 2,8-3,6 mSEK för att bibehålla nyckeltalet. I föreslagen
budget ligger vi dock endast på 1,8 mSEK (vilket ger ett nyckeltal på 300 kr respektive 12
857 kr). Vi hoppas dock att våra medlemmar, föreningar och distrikt hittar egen
finansiering för mellanskillnaden – och har planer för att bistå med vissa personalresurser
för detta ändamål.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
lägga den ekonomiska berättelsen och årsredovisningarna för 2017 och 2018
till handlingarna.
att
förbundsstyrelsen vid framtida kongresser fortsatt följer upp i underlaget
redovisade nyckeltal.
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Arbetsplanen är ett av UNF:s viktigaste dokument. Det är där vi gemensamt beslutar vad
vi ska jobba med och prioritera den kommande mandatperioden. Helt enkelt vart vi vill
vara om två år.
Vi ska på kongressen gemensamt bestämma om arbetsplanen. Sedan är det allas arbetsplan,
och alla kommer behövas för att bli det UNF vi bestämmer att vi ska vara.
Vi har valt ett så tillgängligt språk som vi kan. Och inte heller fyllt arbetsplanen med
alldeles för många sidor och mål.
För UNF kan göra mycket, men UNF kan inte göra allt samtidigt. Därför är det viktigt att
vi har en arbetsplan som visar riktningen för de kommande två åren. Att uppnå saker
handlar om förmågan att kunna prioritera.
Förslaget till arbetsplan är uppbyggt på så sätt att vi har bestämt tre inriktningsområden
som är UNF påverkar, UNF till fler och UNF organiserar sig. Varje inriktningsområde
består av varsin lite med visionär text, och sedan tre mål.
Vi har tagit hänsyn till den input som getts vid exempelvis Kongressförfesten, via enkät
och DO-nätverket. Det har varit tydligt att det kommer bli svårt att utforma en arbetsplan
som gör alla hundra procent nöjda. Vissa vill ha mer mätbara mål, andra mer visionära
osv.
Vår viktigaste prioritering har varit att detta dokument ska vara något som aktivt används.
Som en kan återgå till när en undrar vad en egentligen sysslar med eller är förvirrad, när
projekt ska utformas och beslut tas. Vi har inte velat att den är allt för detaljerad, men inte
heller intetsägande. Den ska helt enkelt inte kväva kreativitet, utan uppmuntra kreativitet.
Denna gång har förbundsstyrelsen även valt att, utöver de tre inriktningsmålen, lägga fram
ett förslag på ett mål till 2023, för att öka långsiktigheten i vårt arbete. För vi tror att det
underlättar de kommande två åren om vi samtidigt på ett kort och sammanfattat vis pekat
ut vart vi vill vara om fyra år.
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Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att

anta arbetsplanen för 2019-2021.
anta målet för 2023.
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Det här dokumentet är en plan för UNF:s arbete de kommande två åren. Arbetsplanen ska
hjälpa oss att prioritera och bestämma vad vi ska sträva mot under dessa två år genom
olika mål som är uppdelade efter tre rubriker. Det finns även ett mål som sträcker sig
längre än två år, “Mål för 2023”, som ska hjälpa oss att även kunna blicka längre.
Arbetsplanen är för oss alla - oavsett om du är engagerad på förenings-, distrikts- eller
förbundsnivå.

UNF är den självklara mötesplatsen för ungdomar som vill göra sin fritid meningsfull, men
även påverka samhällsutvecklingen mot en mer demokratisk, solidarisk och drogfri värld.
Vi är en organisation med mångfald bland våra medlemmar och verksamhet. UNF är
experter på drogpolitiska frågor och ger unga en röst i debatten. UNF är en röst att räkna
med och är en respekterad aktör i civilsamhället.
Därför prioriterar vi:
o UNF till fler
o UNF organiserar sig
o UNF påverkar
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UNF är en växande organisation både när det kommer till medlemsantal, genomförd
verksamhet och engagemangsnivå. Vi är många och vill bli ännu fler. Värvning är en del
av vår kontinuerliga verksamhet, och inkludering och aktivering är nyckeln till ett långt
och meningsfullt medlemskap. Vi vill ha en mångfald bland medlemmar. För att uppnå
detta arbetar vi strategiskt och medvetet. Vi är helt enkelt fler i UNF, fler trivs i UNF och
UNF når ut till fler.
o UNF ökar i medlemsantal och blir 8000 bekräftande medlemmar
o UNF satsar på att nå, värva och inkludera målgrupper som är underrepresenterade
i UNF för att skapa en god mångfald bland medlemmarna
o UNF arbetar för att skapa en värvningskultur där medlemmar aktivt vill och är
med och värvar
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UNF är en organisation där alla kommer till tals, trivs och lär sig massa nytt. I UNF ska det
kännas meningsfullt att organisera sig och en ska växa och utvecklas som individ. Vi har
ett brett urval av verksamhet och är inte rädda för att utmana våra engagemangsformer.
Alla ska ha möjlighet att organisera sig på lika villkor oavsett vem du är eller vart du
kommer från.
o UNF blir en organisation som är relevant, uppdaterad och utmanar sina
engagemangsformer och verksamhetsmetoder
o Alla medlemmar ska känna att det finns mer att lära sig och det uppnår vi genom
att prioritera bildningsverksamhet
o UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett tydligt
likabehandlingsarbete
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UNF är den solklara rösten när det kommer till att prata drogpolitik. Vi är väl pålästa och
alltid redo att ta kampen. Vårt påverkansarbete är brett, det sträcker sig från lobbyism till
aktivism, från politikermöten till gatukritor och affischer. Vårt påverkansarbete gör att fler
vill gå med i UNF. Alla ska kunna vara med och bidra på sitt sätt. Det ska vara tydligt att vi
är med och förändrar världen tillsammans och är alkoholindustrins värsta fiende.
o UNF ska påverka makthavare inom våra frågor och vara vassa i medier
o UNF ska arbeta för att medlemmar i alla led ska känna sig rustade och peppade på
att bedriva ett påverkansarbete
o UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa alkoholreklamen
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På kongressen 2017 i Karlstad förslog förbundsstyrelsen till kongressen att vi skulle se över
UNF:s distriktsgränser och hur UNF organiserar sig. Kongressen röstade för förslaget och
UNF:s riksstyrelserepresentanter fick i uppdrag att göra översynen. Representanterna
skulle komma med förslag på inriktningar till kongressen 2019.
Vårt mål med översynen har varit:
o Att ta reda på hur läget ser ut i distrikten
o Att ta reda på om distrikten kan bli starkare om vi gör om gränserna
o Att ta reda på om det finns andra saker vi kan göra för att stärka UNF:s distrikt och
oss som organisation.
o Komma mer förslag som kan stärka UNF.

Två personer från förbundsstyrelsen har jobbat med översynen. Förbundsstyrelsen valde
att fokusera på att se över distriktsgränserna och mindre tid skulle gå till hur UNF
organiserar sig. Det största arbetet har varit att göra intervjuer med de flesta av UNF:s
distriktsstyrelser och intervjuer med personer som varit aktiva längre tillbaka.
Anledningen till det var att vi behövde få en ordentlig bild av vad som egentligen är
problemet och om det är något som varit problem tidigare.
19 distriktsstyrelser intervjuades och fick svara på samma frågor. Distrikt som inte har haft
en distriktsstyrelse har vi försökt få tag på en som suttit i distriktsstyrelsen. Frågorna
handlade framförallt om distrikten för att vi skulle få en känsla för läget ser ut idag.
o Vad föreningar, distrikt och förbund har för uppdrag.
o Ifall alla distrikt har samma möjligt att jobba med sina uppdrag
o Frågor om vad distrikten har för styrkor och svagheter
o Om det finns en oro om gränserna görs om och vilka fördelar/nackdelar det finns
med det
o Vad som är viktigt att tänka på om vi skulle göra om gränserna.
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o Om det finns idéer på hur UNF skulle kunna organisera sig på annat sätt, ex
digitalt distrikt
21 andra personer har intervjuats. Det har varit tidigare anställda, tidigare
förbundsstyrelseledamöter, revisorerna och personer som varit engagerade i distrikt.
Intervjuernas gjordes för att vi skulle se om det finns problem eller liknande som hängt
med länge. Vi har försökt prata med personer som varit engagerade olika år och haft olika
roller. De fick frågor som handlade om distrikten och hur UNF fungerade då de var aktiva.
De fick svara på frågor som handlade om:
o Vad distrikten hade för syfte och uppdrag
o Om alla distrikt hade samma möjligheter att jobba med sina uppdrag
o Vilka distrikt som varit stabila och vad som gjort dem det
o Vilka distrikt som varit instabila och vad som gjort dem det
o Vad finns det för fördelar och nackdelar med UNF:s organisationsstruktur
Vi har även pratat med våra rörelsekompisar IOGT-NTO, Junis, NSF och NBV. Vi har
också minglat med andra ideella organisationer för att få lite koll på hur det ser ut hos dem.
När alla intervjuer var klara började representanterna att gå igenom all information och
sammanställa den. Vi har försökt hitta saker som många har sagt och saker som personer
tycker väldigt olika om. Efter det har förbundsstyrelsen diskuterat om det finns olika sätt
att tolka resultatet och vad vi vill ge kongressen för förslag.

Det kanske viktigaste vi har kommit fram till under intervjuerna är att de flesta distrikten
inte förstår eller ser anledningen till att vi borde göra om distriktsgränserna. De flesta
distrikt var nöjda med hur vår karta är ritad idag och såg fler nackdelar med att göra om
gränserna än fördelar.

Alla distrikt har olika förutsättningar och utmaningar. En del distrikt har stor yta, något
annat har en stor befolkning och ett ytterligare har bara en kommun. Förutom det är det
också saker som politik och regionsbidrag, kollektivtrafik och relationer i IOGT-NTOrörelsen som påverkar UNF:s distrikt. På grund av att det finns så många olika saker som
påverkar distrikten blir det också svårt att tänka att vi ska göra distrikt mer lika varandra.
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Om vi till exempel slår ihop distrikt kommer vi ha ännu fler som måste handskas med
problemen av att ha en stor yta. Trots att det är så mycket som påverkar ett distrikt, så är
de flesta distrikten överens om att det är medlemsökning och att få engagerade
medlemmar som behövs mest.
I intervjuer har många sagt att distrikten är väldigt viktiga för UNF. En person berättade
att många distriktsstyrelse var ett tecken på att UNF mådde bra. Distrikten fungerar som
en samordnare av föreningar och deras viktigaste uppdrag är föreningsstöd. Eftersom vi
har distrikt är det också lättare att kommunicera från förbundet och det är lättare att ge
stöd till föreningarna. Samtidigt är distrikten något som kräver mycket resurser, både i
pengar och förtroendevalda.

Vilka distrikt som ansågs vara stabila ändrades beroende på när intervjupersonen varit
aktiv. De flesta distrikten har varit mittemellan stabil och instabil. Det är bara några få som
hela tiden varit det ena eller det andra. Anledningen till att ett distrikt varit stabilt eller
instabilt är också väldigt olika beroende på vem som vi har frågat.
Några saker som har ansetts vara viktigt är värvning har varit en viktig del för att vi
behöver få in nya medlemmar hela tiden och att det finns flera föreningar. Det behövs
många medlemmar och framförallt många engagerade medlemmar för att ett distrikt ska
hålla sig stabilt.
Relationen med övriga IOGT-NTO-rörelsen har många sagt är viktigt för distriktens
stabilitet.
Distrikt som har haft samarbete med Junis och IOGT-NTO har ofta utvecklats stadigt
genom åren. Det har också varit viktigt att det finns flera generationer UNF:are. Till
exempel om det finns Iggisar som vill hjälpa till eller UNF:are som är Junis-ledare.
En sak som några pratade om var att det är mycket slump om vilket distrikt som växer
fram. Om ett distrikt får in en grupp människor som är engagerade som har ett mål med
sitt engagemang, så kan ett distrikt växa fram från ingenting.

När vi pratat om att göra om distriktsgränser är det många som tänkt att vi ska slå ihop
distrikt. Det har inte alls pratats lika mycket om till exempel att dela upp distrikt eller flytta
kommuner. Även om vi ställde en öppen fråga om just att göra om gränser.
Nyckelpersoner har varit mer positiva till att slå ihop distrikt än vad distrikten själva har
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varit. Vad som har pratats om är nackdelar och fördelar med att rita om UNF:s karta finns
i tabellen under.

o

Färre styrelseposter att fylla

o

Lättare samarbete med IOGTNTO

o

o

o

o

o

Mindre möjlighet för folk att
utvecklas via distriktsstyrelsen

o

Lättare att kommunicera med

Junis behåller sina gränser, lättare att
sarmarbeta där

färre enheter

o

För stora geografiska ytor

Föreningar som är utan

o

Svårare med regionbidrag

distriktsstyrelse idag kommer få

o

Längre resvägar

föreningsstöd

o

Engagemang från stort distrikt

Stabilare distrikt kan hjälpa små

behöver ej leda till utveckling av

distrikt att växa.

mindre distrikt

Vissa kommuner har en mer
naturlig koppling till ett annan
distrikt.

De allra flesta tycker att vår organisationsform föreningar-distrikt-förbund är bra. Det
finns vissa problem med den, men de flesta tycker att fördelarna trumfar nackdelarna. Vad
som gör vår organisationsform bra är att det finns en tydlig stege. Det är till exempel inte
så långt att ta sig från föreningsengagemang till distriktsengagemang. Att det finns en stege
är också bra för att medlemmar ska kunna utvecklas under hela sin medlemstid. Det är
lättare att kommunicera när det är färre personer vi ska nå ut till. Distrikten
kommunicerar med föreningarna och förbundet med distrikten. Distrikten gör att det är
lättare att stötta föreningar och att det finns någon som har ansvar över utvecklingen i ett
område. Vår demokrati är också stark för att det är många som får lära sig hur det fungerar
när vi har så många föreningsstyrelser och distriktsstyrelser. Om distrikten inte hade
funnits så skulle troligen förbundet sitta på mycket resurser, till exempel pengar.
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Det finns också nackdelar med vår organisationsform. Distrikt får krav på sig från två håll
– både från föreningar och förbundet. Det är heller inte alltid tydligt vilka roller alla har
och det är lätt att trampa in i någon annans roll. Vi har många förtroendeuppdrag vi
behöver fylla och när vi har få medlemmar blir vi därför svaga. När vi har många enheter
blir stödet tunt till alla och med färre skulle de kunna få ett starkare stöd. Stegen vi har gör
att det är långt mellan besluten, föreningar får sällan höra om vad förbundet tar för beslut.
Det tar också mycket resurser att få både föreningar, distrikt och förbund starka. Då blir
det ofta fokus på distrikten istället.

Vilka uppdrag varje del i organisationen har distriktsstyrelser sagt varit lite otydligt. De
andra som har intervjuats ha haft en tydligare bild om det. Trots att distrikten har tyckt att
det varit otydligt har alla tyckt ungefär likadant. I stort sett alla vi har pratat med tycker att
föreningar är där verksamheten är. Föreningar ska göra sånt som deras medlemmar tycker
är kul. De ska välkomna medlemmar och jobba för att de ska stanna kvar i UNF. En del
tyckte också att föreningar ska värva.
Det som distrikten ska göra är också de flesta överens om. Det är framförallt föreningsstöd
och i det ingår värvning, starta upp föreningar, få nya föreningar självgående och att hjälpa
till med föreningsårsmöten. Bildning är en annan grej som distriktet borde göra, men även
större aktiviteter som skapar gemenskap i distriktet. En del tyckte också att distrikten ska
jobba med politiskt arbete lokalt.
Vad förbundet borde göra har inte alls varit lika tydligt. Det som flera har sagt är att
förbundet ska jobba med strategisk långsiktighet och sätta riktning för organisationen,
men det har varit få som sagt mer konkret vad det innebär. Politisk påverkan, en del
bildning och utveckla metoder/material för distrikten. En sak som många distrikt sagt är
att förbundet ska stötta distrikt, som distrikt stöttar föreningar. Administration och
personal är ett par andra saker som sagts.

Problem med distriktsgränserna kan ses som många. Det har under större delen av UNF:s
tid funnits distrikt som varit större, och distrikt som varit mindre. Eftersom UNF är en
ung organisation kommer medlemmar och går, på liknande sätt fungerar distrikten.
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Förbundet har ständigt jobbat med att försöka säkerställa så att turbulensen kring
distrikten ska vara liten.
Historien pekar dock på att detta inte alltid fungerat. Problemen som funnits är att det
varit svårt att ha fungerande distriktsstyrelse och att hitta nya ledamöter till dem. Detta är
dock något som alla ideella organisationer har problem med. IOGT-NTO går i denna tid in
med målsättningen att minska antalet distrikt till regioner genom sammanslagning.
I UNF har vi landat att den organisering vi har idag, trots brister, är svårt att byta ut.
Problemen med organisering och distrikt ligger i annat än gränserna som vi har. Arbeten
för att stärka samarbeten distrikt emellan och ytterligare stödinsatser är det som kanske i
slutändan är det bästa. Genom att resten av vår rörelse går mot färre distrikt kan det
förhoppningsvis leda till att samarbeten över de tidigare distriktsgränserna blir större.
Eftersom flera av våra distrikt nu förmodligen kommer arbeta mot samma styrelse i
IOGT-NTO.
Problemen med organiseringen av vårt förbund och denna utredning kan vara att det
funnits en otydlighet om vad det egentligen var som efterfrågas med utredningen. Ganska
tidigt kunde vi dra slutsatsen att nya distriktsgränser förmodligen inte var det bästa, vad
vårt uppdrag och mandat var efter detta var inte tydligt. Ett problem sågs snarare som
brister i förståelse kring vad de olika instanserna i vårt förbunds syfte och mål är. Den plats
där flest intervjuade hade koll på syfte var föreningarna, men desto mindre tydligt och
blandade åsikter och tankar kring våra distrikt och förbund. En tydligare uppdragstrappa
och syften behöver skapas för att tydliggöra för vad uppdragen är för respektive del av
organisation,
Nu när vi landat i att inte göra om gränserna behöver vi titta på ett annat mål. Att göra om
våra gränser kommer helt enkelt inte att ta bort våra problem. En intervjuperson sa “Det
är ett tecken på att UNF mår bra när vi har 23 fungerande distrikt”. Med det citatet i
ryggen har vi bestämt att vårt mål behöver vara att UNF ska ha 23 starka och fungerande
distrikt.
Vi har en förhoppning och ett mål om att alla distrikt ska kunna bli stabila över tid. Vi tror
att det går eftersom nästan alla våra distrikt har varit starka distrikt eller i alla fall
mellanstarka. För att lösa det tror vi behöver jobba med vårt interna arbete med distrikten
och långsiktigheten i det arbetet.
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Några frågor som vi behöver ha en plan för är; Vad gör vi med distrikt som saknar styrelse
eller bara har en förening? Vad gör vi för att vara säkra på att distrikt ska hålla över tid?
Hur gör vi för att handskas med problemet att unga faktiskt kommer och går? Vi tror att
förbundsstyrelsen behöver göra en strategi och en handlingsplan för att jobba mer
långsiktigt med distrikts utveckling. Vi tror att en bra plan och att vi tydligt kommer
prioritera arbetet med att stärka distrikt kommer på sikt att lösa många av problemen vi
har. Med starka distrikt kommer det också finnas ett starkt stöd till föreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
ndra i 3:1 i stadgarna till F rbundets distriktsgränser fastställs av UNF:s
kongress.”
att

förbundsstyrelsen tar fram en strategi för det långsiktiga arbetet med att
utveckla och stärka UNF:s distrikt.
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att

att
att

i strategin ska det finns en tillhörande handlingsplan med saker som uppstart
av vilande distrikt, landstingsbidrag,rörelsesamverkan, personellt stöd till
distrikt och att förebygga att distrikt blir vilande, samt stöd till föreningar i
distrikt utan distriktsstyrelse.
förbundsstyrelsen tillsätter en referensgrupp bestående av medlemmar som
har ett engagemang lokalt som får ge input på strategin och handlingsplanen.
inte göra om gränserna.
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Vårt förbund har lyckats växa något enormt i medlemsantal och har därmed vänt
medlemstrenden uppåt!En riktigt bra bedrift, men vi kan inte stirra oss blinda på
statistiken, ökningen är bra, men det finns en baksida. De distrikt som växer nu gör det
med bravur och förhoppningsvis hållbarhet också, men samtidigt har många distrikt i UNF
minskat i medlemsantal, de har gått mot en annan trend. En trend av ohållbar värvning
utan uppföljning, en trend vi måste avsluta kommande mandatperiod. För det här kommer
krossa våra små distrikt.
Låt oss inspireras av Jönköpings distrikt. De är ett distrikt som ökat under förra året i
många områden. En del av den här framgången tror jag kan tillskrivas
värvningskampanjer, ett koncept med värvning och uppföljning. Några intensiva veckor
av värvning som avslutas med en stor kurshelg, fyllt av material från UNFaren, goda
förebilder och en inspirerande närvaro. Det har även prövats på andra distrikt historiskt
och har lett till stor framgång, Skaraborg är ett exempel. Distriktet har behållit aktiva
medlemmar även långt efter värvningskampanjerna.
Situationen med distrikt som fallerar finns just nu ingen konkret lösning på. Det pratas om
faddring och det pratas om verksamhetsutvecklare som ska kunna göra enskilda insatser,
men det som behövs är ett svar på frågan “Vilken hjälp kan vi få? Hur löser vi problemet?”.
Svaret är värvningskampanjer. Det finns inget tydligare svar. Om kongressen beslutar
rösta igenom den här motionen kan vi äntligen få ett tydligt svar och på riktigt hjälpa
distrikt på fötterna igen.
Med nya medlemmar och nya tag blir också en ny kultur möjlig. UNF måste vara en livlig
organisation fylld med ledare, initiativtagare och vetgiriga kursdeltagare. Vi kan inte vara
en organisation som står still. Kultur måste stå i centrum och den måste vara sund, att ta
hand om varandra och samtidigt jobba hårt för att uppnå vår vision och ge ungdomar en
bättre fritid och världen en bättre framtid.
Prioriteringen är ofta en het fråga. Ska det vara starka eller svaga distrikt som prioriteras?
Jag anser att för arbetsgruppens skull är en distriktsstyrelse eller medlemmar med lokal
kännedom ett måste. Att värva i ett tomt distrikt ger ingenting, det måste finnas någon
förutsättning för långsiktighet och uppföljning. Ett distrikt med ett fåtal föreningar, en
distriktsstyrelse, men utan den där sista biten som behövs för att bli framgångsrika ska i
första hand få hjälp genom värvningskampanjerna.
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Vi har ett stort problem med våra distrikt i UNF.Vi måste våga vara beslutsamma. Vi
måste våga satsa och arbeta hårt för att vända den här trenden. Inte minst med prat om att
rita om distrikten och göra dem större.
Vi har inte bara chansen att förbättra vår organisation, utan med det här förslaget även
kompetensutveckla våra medlemmar, och det är inte svårt. Det har gjorts otaliga gånger.
Nu borde vi göra det igen och satsa ordentligt.
Det jag föreslår är en arbetsgrupp, en insatsstyrka, på förbundsnivå som ska arbeta med
värvningskampanjer tillsammans med lokala medlemmar och styrelser med syfte att skapa
möjligheter i uppstartsdistrikt. Där uppföljning och kulturskapande är i fokus. Det är nu vi
håller i den här positiva trenden och ökar med ännu mer tills nästa kongress!

Mot denna bakgrund föreslår jag därför kongressen besluta

att
att
att
att

UNF under perioden 2019-2021 arrangerar minst två kampanjsatsningar
En arbetsgrupp tillsätts av Förbundsstyrelsen för att genomföra dessa
kampanjer tillsammans med lokalt aktiva medlemmar och styrelser.
Kampanjernas syfte är att skapa förutsättningar för verksamhet och
långsiktig hållbarhet i distrikt i behov av hjälp.
Svaga distrikt med tillsatt Distriktsstyrelse prioriteras

Jacob Nehrer
UNF Effekt
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Vi vill börja med att tacka för den inkomna motionen! Vi anser också att
värvningskampanjer är bra och det är något vi jobbat med mycket från förbundshålls.
Bland annat har vi hjälpt till att arrangera sportlovsutbyten mellan distrikt och haft
utmaningen i 2 omgångar.
I distriktsgränsutredningen finns det flera uppdrag till förbundsstyrelsen som vi tycker
motsvarar behovet om att hitta en lösning om hur förbundsstyrelsen ska sköta sitt
distriktsstöd och där med anser vi att motionen är besvarad
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen i sin helhet
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Varje kongress tar beslut om bildningssystemet. Bildning är viktigt i UNF och gör att
medlemmar kan växa och utvecklas. UNF har ett bildningssystem för att det ska vara
tydligt med vad vi vill uppnå med vårt bildningsarbete och det finns för att vi ska tänka
långsiktigt. Det är förbundsstyrelsens bildningsledare som har ansvar för att UNF har ett
fungerande bildningssystem och är också personen som lägger förslag på uppdateringar till
kongressen.

o
o
o
o

Vi har för många kursplatser och för få medlemmar för att fylla dem
För mycket ansvar för bildningen ligger på distrikten
Bildningen vi har är för dyrt och resursineffektiv
UNF har andra behov idag än när grunden till det här bildningssystemet
blev klubbat

2011 klubbade kongressen grunden till vårt nuvarande bildningssystem. Sen dess ha det
hänt mycket med UNF som organisation. Den största skillnaden är att vi har gått från över
8000 medlemmar och idag har vi med hårt arbete lyckats bli runt 5000 medlemmar. Det
gör att vi har för mycket kurser och för lite medlemmar som kan gå dem.
På kongressen 2017 lades kursen Ledaren till. Vi flyttade också ansvaret för Specialisterna
till distrikten. Det har gjort att distrikten är ansvariga för UNF:aren, Ledare, Specialisterna
och Föreningsstyrelsesamlingar. Det är många kurser att ha ansvar för och det är få distrikt
som orkar med det. Det gör att många distrikt väljer bort kurser och prioriterar bara
någon av dem. Distrikten förväntas också att skicka deltagare på förbundskurser. Det är
ännu en sak som tar tid och energi.
Att göra kurser kostar UNF mycket. Det är inte bara pengar, utan det är också tid från
personal och medlemmar. Med många kurser lägger vi mycket tid på att göra kurser som
blir små, eller kanske till och med blir inställda. Vi behöver också lägga pengar och tid på
att utveckla och uppdatera material. UNF har idag mindre pengar, personal och
medlemmar än på många år. Därför behöver vi fokusera på det absolut viktigaste.
UNF har andra behov än vad vi hade 2011. Vi värvar mer än någonsin och ökar i
medlemmar. Det gör att vi har många nya medlemmar som behöver utvecklas och stärkas i
sitt engagemang. Vi har just nu många kurser som är till för de som varit engagerade länge.
Vi har inte en balans i kurserna så att det passar den typen av medlemmar vi har flest av.
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o
o
o
o
o

Ta bort specialisterna och förbundssamlingen från bildningssystemet
Höjdaren vilar till 2021
Ledaren arrangeras av förbundet
Lägg till en valberedningskurs
Jobba mer med digitala kurser

Det finns ett förslag om att stryka kurser för att bildningssystemet ska bli mindre. Vi måste
prioritera för att göra bra kurser som många deltagare kommer på. Därför finns det ett
förslag som tar bort specialister, förbundssamlingen och låter Höjdaren vila i ett par år. Det
är inte längre många distrikt som gör specialister och det är oftast den kursen som väljs
bort. Istället kommer det att finnas digitala kurser som medlemmar kan gå själv, eller
tillsammans med andra. De kurserna finns för att kunna fördjupa sig i olika intressanta
ämnen.
Förbundssamlingen som har varit svår att få deltagare på och kräver mycket energi att
göra. På grund av det försvinner den kursen också. Det år som vi ska ha en
rörelsegemensam samling på kongressorten kan vi lägga exempelvis DO-nätverket då
istället.
Höjdaren är en kurs som det varit svårt att få deltagare till de senaste åren. Det var länge
sen vi kunde fylla alla platser och hade många ansökningar. Idag finns det inte lika många
medlemmar som har kunskap som behövs för kurserna, eller tiden för att gå dem.
Höjdaren kommer därför få vila till 2021. Om två år kommer vi säkert behöva den igen.
När vi har färre kurser kommer vi ha lagom med medlemmar, pengar och personal för att
kunna göra alla kurser med bra kvalité.
Ledaren blir förbundets ansvar för att verkligen kunna lägga mycket resurser på den. Nu
när UNF växer behöver vi fler ledare, arrangörer och opinionsbildare. Distrikten behöver
också få möjlighet att satsa på de kurser som betyder mest för dem, UNF:are och
Föreningsstyrelsesamlingar. Därför tar vi bort kurser på distriktsnivå och flyttar ansvar.
Nu när vi ökar i medlemsantal behöver distrikten lägga energi på att alla medlemmar och
nya föreningar får en bra grund att stå på.
Valberedningar är extremt viktiga för UNF:S framtid. Det är dem som föreslår ny styrelse
och det formar hur UNF kommer se ut i framtiden. Vi behöver prata om
valberedningsarbete som något viktigt och vi behöver höja kunskapen hos dem. Det här är
en viktigt del i vår satsnings på likabehandling. Valberedningar behöver kunskap om hur
de gör ett bra valberedningsarbete så att UNF får ett större mångfald bland våra styrelser.
Andra förändringar i bildningssystemet är text i början av dokumentet har strukits.
Mycket av texten var upprepningar på saker som står någon annanstans. Alla kurser har
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också fått tydligare beskrivningar och beskrivningarna är ungefär lika långa på alla. Det
står också vilken målgrupp som kursen är till för och vilka som har ansvar för kursen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anta bildningssystemet i sin helhet

Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011
Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013
Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015
Reviderat vid UNF:s kongress i Karlstad 2017
Reviderat vid UNF:s kongress i Örnsköldsvik 2019
Nytt förslag på bildningssystem

Inledning
UNF är en folkrörelse som präglas av
ett folkbildningsideal. Det innebär att
medlemmar ska kunna förverkliga sina
idéer. Medlemmar ska tillsammans lära
av varandra och utvecklas i gemenskap.
UNF ska lyfta sina medlemmar och
med det låta dem växa, både i sig själva
och i sin förmåga.
Ur UNF:s vision; en solidarisk och
demokratisk värd fri från alkohol och
andra droger, har ett bildningsuppdrag
formulerats. Detta tillsammans med
några principer och en värdegrund för
folkbildning utgör grunden för allt
bildningsarbete som UNF bedriver.

Nuvarande bildningssystem
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
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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 bli engagerade
medborgare. Folkbildningens
värdegrund utgår ifrån två viktiga
principer; mötet och kunskapen.

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.
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.

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
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och arbetssätt; motsatt en auktoritär
utbildning.
Kunskapen
Folkbildningen skapas i en
sammansättning av teoretisk,
erfarenhetsmässig och praktisk
kunskap. Synen på kunskap är att den
är föränderlig och beroende av
deltagares olika erfarenheter,
perspektiv och värderingar.
Folkbildningens perspektiv ska
genomsyra all verksamhet, som därmed
ingår i UNF:s folkbildningsarbete, i
syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag.
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 är därför är hur
det görs, snarare än vad som görs.

Kunskapen
Folkbildningen skapas i en
sammansättning av teoretisk,
erfarenhetsmässig och praktisk
kunskap. Synen på kunskap är att den
är föränderlig och beroende av
deltagares olika erfarenheter,
perspektiv och värderingar; motsatt en
statisk syn på kunskap.
Folkbildningens perspektivska
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.
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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.

Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla
förståelse för olika delar i bildningsverksamheten. UNF har ett bildningssystem för att
skapa tydlighet i hur medlemmar, föreningar, distrikt och förbund kan jobba med bildning,
samt hur medlemmar kan utvecklas i UNF. Systemet är indelat i tre rubriker.
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UNF har en tydlig stege för att medlemmar successivt ska kunna utvecklas i sitt
engagemang och känna att de stärks genom hela sitt engagemang.

UNF:s grundutbildning riktar sig till nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla
medlemmar ska få resonera och få förståelse för UNF. Syftet är att deltagarna får en
förståelse för varför UNF finns, hur man kan engagera sig i UNF och börja bilda relationer
inom organisationen.
Målgrupp: Nya medlemmar
Ansvar: Distrikten

Ledaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och vill fördjupa sitt
engagemang, samt utvecklas i sitt ledarskap. Den ska ge förutsättningar för UNF:s
medlemmar att på ett hållbart sätt arrangera, leda och inspirera fler i UNF. Syftet är att
medlemmar ska växa som nyktra ambassadörer som vill bidra till att utveckla UNF.
Målgrupp: Medlemmar som varit med 1-2 år och är/vill vara ledare
Ansvar: Förbundet

Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet är att utveckla och bilda medlemmar som kan
axla ledande roller inom UNF eller på andra sätt bidra till organisationens utveckling.
Förbundsstyrelsen beslutar varje år inriktningen för utbildningen. Inriktningen ska
bemöta behov, samt aktuella ämnen i UNF och samhället.
Målgrupp: Medlemmar som har gedigen erfarenhet av UNF
Ansvar: Förbundet

Förtroendevaldas kompetens och engagemang är en viktig del i UNF:s utveckling. För att
de ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt har UNF tagit fram olika kurser för

Sida 162 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

att stärka dem.

Föreningsstyrelsesamlingar samlar distriktets föreningsstyrelser. Syftet med
föreningsstyrelsesamlingen är att styrelserna träffas och delar med sig av sina idéer, sin
verksamhet, sina planer och mål. Tillsammans med erfarenhetsutbytet bildas
föreningsstyrelserna i deras styrelsearbete och styrelseposter.
Målgrupp: Föreningsstyrelser

Ansvar: Distriktet

Distriktsstyrelsesamlingen samlar alla UNF:s nyvalda distriktsstyrelser. Distriktsstyrelserna
bildas i sina uppdrag, får verktyg för att utveckla sitt distrikt och nätverka med andra
styrelser. Syftet med distriktsstyrelsesamlingen är stärka distriktsstyrelserna och deras
arbete med distriktet.
Målgrupp: Distriktsstyrelser
Ansvar: Förbundet

Distriktsordförandenätverket är ett nätverk där alla UNF:s distriktsordföranden träffas.
Ordföranden bildas i frågor kopplade till deras roll och ger dem en plattform för att utbyta
idéer med andra i samma position. Syftet med nätverket är att stärka distriktsordföranden i
deras uppdrag och förmåga att leda distriktet framåt.
Målgrupp: Distriktsordförande och Vice distriktsordförande
Ansvar: Förbundet

Distriktskassörsnätverket är ett nätverk där alla UNF:s distriktskassörer träffas.
Kassörerna bildas i frågor kopplat till deras roll och ger dem en plattform för att utbyta
idéer med andra i samma position. Syftet med nätverket är att stärka distriktskassörerna i
deras uppdrag och förmåga att ta ett ekonomiskt ansvar för sitt distrikt.
Målgrupp: Distriktskassörer
Ansvar: Förbundet
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Valberedningsutbildningen är en kurs för UNF:s valberedningar där de bildas och stärks i
hur en gör ett gediget och väl genomtänkt valberedningsarbete. Syftet med kursen är att
valberedningarna ska ha verktyg för att föreslå styrelser med mångfald av kompetenser och
personer.
Målgrupp: Valberedningar i UNF
Ansvar: Förbundet

I bildningssystemet finns också andra saker som inte går att kategorisera under individuell
utveckling eller stöd till förtroendevalda. För att inte begränsa UNF:s medlemmar och ge
frihet för deras lärande finns också kurser som är fria i sin form.

Kongressförfesten arrangeras på våren de år det är kongress. Förfesten är den första
etappen i UNF:s demokratiska process inför kongressen. Syftet med helgen är att
medlemmar ska ha möjlighet att formulera egna förslag till kongressen, samt ge
återkoppling på förbundsstyrelsens förslag.
Målgrupp: De som är nyfikna på kongressen
Ansvar: Förbundet

Under Julkursen får deltagarna lära sig mer om UNF:s kamratstödsarbete och arbeta med
sig själva på ett djupare plan. Detta kombineras med någon form av utmanande aktivitet.
Syftet med resan är att öka medlemmars förståelse för unga i missbruksmiljö, samt erbjuda
en annan typ av julfirande.
Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som vill lära sig mer om kamratstöd
Ansvar: Förbundet
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UNF:s medlemmar har 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. Syftet är att stärka mångfalden i UNF:s bildning.
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor
Ansvar: Eget initiativ från medlemmar, föreningar, distrikt eller förbund

För att bedriva ett modernt och tillgänligt bildningsarbete har vi också digitala
utbildningar som sker antingen individuellt eller tillsammans med andra i
studiecirkelform. Syftet med digitala utbildningar är att det finns lättillgänglig bildning för
alla medlemmar och ge möjligheten att få spetskompetens i olika områden.
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor
Ansvar: Förbundet

Föreningars egen bildning bör ske via studiecirklar och i samarbete med NBV. NBV är
UNF:s studieförbund och en viktig samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s föreningar
kan genom NBV genomföra studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning.
Föreningar kan tillsammans med NBV lokalt upprätta studieplaner och
verksamhetsformer som skräddarsys till att passa föreningens förutsättningar.
Målgrupp: Föreningsaktiva
Ansvar:
Föreningarna
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På kongressen 2011 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda syftet med anställd
personal. Resultatet av utredningen blev förslag på stora förändringar i strukturen för den
lokalt verksamma personalen som i det nya systemet kallas verksamhetsutvecklare. En av
huvudpoängerna med det nya systemet var att lägga den strategiska makten hos
kongressen som sätter riktlinjer för hur viss personal ska fördelas och användas ute i
landet. Förbundsstyrelsen har sedan att verkställa förslaget och fastställa och revidera den
exakta fördelningen. Systemet har nu snart varit igång i snart tio år och förbättringar har
gjorts löpande.

Förbundsstyrelsens bedömning är att systemet fungerar bra och att det är en bra modell.
Som alltid med nya strukturer har vi under resans gång upptäckt ett antal frågetecken och
förbättringsområden. Till kongressen föreslås en revidering i mindre omfattning av
systemet. Förändringarna i förslaget till verksamhetsutvecklarsystem handlar främst om
att skapa ett system som är i linje med den utveckling UNF beslutar om, vill och behöver
göra, vilka principer för fördelning som bör vara bärande samt vilka prioriteringar som
bör ligga till grund när en eventuell fördelning ses över. Det nya systemet ger även UNF
möjligheten att skapa en beredskap, flexibilitet och fördelning i syfte att i ännu större
utsträckning stärka organisationen som helhet.
Målbilden är att förbundets personalresurser i form av verksamhetsutvecklare kan
användas på absolut bästa sätt oavsett rådande omständigheter.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anta förslaget till reviderat Verksamhetsutvecklarsystem
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UNF är en organisation som bygger på lokala medlemmars engagemang och bland UNF:s
personalresurser för att stötta detta specifikt finns verksamhetsutvecklare.
Utgångspunkten är att UNF ska vara en trygg arbetsgivare som erbjuder de anställda en
god arbetsmiljö samtidigt som medlemmarna har inflytande i hur dessa resurser tas
tillvara.
I verksamhetsutvecklarsystemet regleras:


Syfte med verksamhetsutvecklare



Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare



Fördelningsprinciper



Process för ändring av fördelningen

Fördelningen av verksamhetsutvecklare utgår ifrån några syften om varför och till vad vi
har anställda placerade ute i landet. Dessa är:

Verksamhetsutvecklaren ska stödja distriktsstyrelser, som grupp, i ett gott
utvecklingsarbete av den lokala verksamheten.

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.

Verksamhetsutvecklaren ska stå för stabilitet i det geografiska område hen verkar i och är
en kontaktyta för långsiktiga relationer mellan UNF och viktiga samarbetsaktörer. IOGTNTO-rörelsen och bidragsgivare är prioriterade.
Sida 167 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

UNF-förbundet är arbetsgivare och därmed ansvarig för rekrytering, arbetsledning,
utbildning samt administration. Det innebär bland annat ett ansvar för frågor som
sjukskrivningar, kontor och omkostnader, löner, tjänstledighet, utvecklingssamtal och att
de anställda får relevant utbildning för att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt.
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 dialog. Om en tjänst ska avslutas ska dialog föras med de distrikt som kan
beröras.

Distriktens engagemang och uppdragsgivning är avgörande för att den resurs som
verksamhetsutvecklaren är, ska tas till vara på bästa möjliga sätt. Distriktsstyrelserna är
den närmasta kontakten och har som ansvar att uppdragsge verksamhetsutvecklaren
löpande, vilket i praktiken innebär att garantera arbetsuppgifter och lokalt stöd.
God uppdragsgivning kännetecknas av ett samarbete som är anpassat efter
verksamhetsutvecklarens individuella förutsättningar, regelbundna avstämningar med
uppdragsgivaren samt tydliga förväntningar och mål mellan parterna.
Vid bristande uppdragsgivning ansvarar förbundet för att resursen ändå används, genom
att ta över uppdragsgivningen. Förbundet ansvarar tillsammans med distrikten för att
skapa förutsättningar för att distrikten ska kunna uppdragsge på ett bra sätt.
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 t.ex. arrangemang och andra satsningar som distriktet gör.
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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.
För att avgöra hur fördelningen av tjänster ska se ut ska förbundsstyrelsen göra en analys
av historia, nutid, framtid och strategi för landet och på så sätt bedöma UNF samt
distriktens och förningars utvecklingspotential eller behov. En sådan analys görs utifrån
följande parametrar:



Drivkraft – stabilitet och engagemang från medlemmarna samt en vilja att utveckla
distriktet och föreningar och möjlighet att använda den anställda resursen



Bekräftade medlemmar – verksamhetsutvecklare per bekräftad medlem



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

Grunden för verksamhetsutvecklarna är att de som resurs ska stötta ideellt engagemang,
inte att brist på ideellt engagemang ska ersättas med anställda. Att det finns ideellt
engagerade med medlemmar och verksamhet att stötta är också en förutsättning för att
den anställde ska få en hållbar och meningsfull arbetssituation. Därför innebär mer
drivkraft, bekräftade medlemmar och verksamhet en högre andel anställd resurs. Distrikt
med mindre av detta har också rätt till stöd med målet att distriktet ska växa i drivkraft och
engagemang.
Fördelningen utgår från dessa principer men i praktiken handlar det om ett pussel som
behöver läggas för att UNF:s resurser ska användas på ett effektivt sätt. I en sådan
fördelning behöver hänsyn tas till praktiska förutsättningar som samverkansmöjligheter
och geografi. I vissa fall kan det också finnas strategiska skäl att fördela resurserna på det
ena eller andra sättet, om det föreligger sådana skäl ska dessa tas hänsyn till. Målet är alltid
att stärka UNF som organisation i sin helhet.

Sida 169 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Varje verksamhetsutvecklare är en gemensam resurs för att stärka UNF som helhet.
Majoriteten av arbetsdagarna disponeras ute i distrikten men utöver dagar för
personalvård och utbildning kan specifika satsningar eller rörelsesammarbeten som gynnar
organisationen i sin helhet prioriteras. Detta sker om möjligt med hänsyn till distriktens
verksamhet.
Vid fördelning av verksamhetsutvecklare kan det finnas delar av en tjänst som blir en
övergripande resurs som inte är direkt knuten till ett specifikt område eller distrikt. När
det finns en övergripande resurs ska det kommuniceras tydligt till distrikten med
information om hur den är upplagd och ska användas för att stärka UNF som helhet.

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



Regelbundenhet – Förbundsstyrelsen ska utifrån fördelningsprinciperna minst en
gång per år se över fördelningen. Om förbundsstyrelsen inte anser att en
omfördelning behöver ske avslutas processen direkt.



Information och input – Berörda distrikt får information och möjlighet att ge input
på processen.



Trygghet – För att skapa en trygghet för såväl distrikt som personal i en
fördelningsprocess, bör det alltid ske med UNF:s bästa i åtanke, följa rutiner,
policys och lagar, både som arbetsgivare och organisation.
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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 samtidigt som 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

Fördelningen av
verksamhetsutvecklare utgår ifrån
några syften om varför och till vad vi
har anställda lokalt i landet. Dessa är:

UNF är en organisation som bygger på
lokala medlemmars engagemang och
bland UNF:s personalresurser för att
stötta detta specifikt finns
verksamhetsutvecklare.
Utgångspunkten är att UNF ska vara en
trygg arbetsgivare som erbjuder de
anställda en god arbetsmiljö samtidigt
som medlemmarna har inflytande i hur
dessa resurser tas tillvara.
I verksamhetsutvecklarsystemet
regleras:
 Syfte med
verksamhetsutvecklare
 Ansvarsfördelningen
mellan arbetsgivaren och
uppdragsgivare
 Fördelningsprinciper
 Process för ändring av
fördelningen

Fördelningen av
verksamhetsutvecklare utgår ifrån
några syften om varför och till vad vi
har anställda placerade ute i landet.
Dessa är:

Stöd till styrelsen

Stöd till styrelser
Verksamhetsutvecklaren ska stödja
Sida 171 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Verksamhetsutvecklaren ska stödja
distriktsstyrelsen, som grupp, i ett gott
utvecklingsarbete av den lokala
verksamheten.
Stärka organisationen

distriktsstyrelser, som grupp, i ett gott
utvecklingsarbete av den lokala
verksamheten.

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.

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

Upprätthålla gynnsamma

relationer

relationer

Verksamhetsutvecklaren ska stå för

Verksamhetsutvecklaren ska stå för

stabilitet i distriktet och är en

stabilitet i det geografiska område hen

kontaktyta för långsiktiga relationer

verkar i och är en kontaktyta för

mellan UNF och viktiga

långsiktiga relationer mellan UNF och

samarbetsaktörer. IOGT-NTO-

viktiga samarbetsaktörer. IOGT-NTO-

rörelsen och bidragsgivare är

rörelsen och bidragsgivare är

prioriterade.

prioriterade.

UNF-förbundet är arbetsgivare och
därmed ansvarig för rekrytering,
arbetsledning, utbildning samt
administration. Det innebär bland
annat ett ansvar för frågor som
sjukskrivningar, kontor och
omkostnader, löner, tjänstledighet,
utvecklingssamtal och att de anställda
får relevant utbildning för att kunna
göra sitt jobb på ett bra sätt.

UNF-förbundet är arbetsgivare och
därmed ansvarig för rekrytering,
arbetsledning, utbildning samt
administration. Det innebär bland
annat ett ansvar för frågor som
sjukskrivningar, kontor och
omkostnader, löner, tjänstledighet,
utvecklingssamtal och att de anställda
får relevant utbildning för att kunna
göra sitt jobb på ett bra sätt.

Stärka organisationen
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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 dialog. Om en tjänst ska avslutas
ska dialog föras med det berörda
distriktet.

Distriktens engagemang och
uppdragsgivning är avgörande för att
den resurs som
verksamhetsutvecklaren är, ska tas till
vara på bästa möjliga sätt.
Distriktsstyrelserna är
verksamhetsutvecklarens närmaste
kontakt och har som ansvar att
uppdragsge verksamhetsutvecklaren,
vilket i praktiken innebär att garantera
verksamhetsutvecklaren
arbetsuppgifter.
God uppdragsgivning kännetecknas av
ett samarbete som är anpassat efter
verksamhetsutvecklarens individuella
förutsättningar, regelbundna
avstämningar med uppdragsgivaren
samt tydliga förväntningar och mål
mellan parterna.
Vid bristande uppdragsgivning
ansvarar förbundet för att resursen
ändå används, genom att ta över

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 dialog. Om en tjänst ska avslutas
ska dialog föras med de distrikt som
kan beröras.

Distriktens engagemang och
uppdragsgivning är avgörande för att
den resurs som
verksamhetsutvecklaren är, ska tas till
vara på bästa möjliga sätt.
Distriktsstyrelserna är
den närmasta kontakten och har som
ansvar att uppdragsge
verksamhetsutvecklaren löpande, vilket
i praktiken innebär att garantera
arbetsuppgifter och lokalt stöd.
God uppdragsgivning kännetecknas av
ett samarbete som är anpassat efter
verksamhetsutvecklarens individuella
förutsättningar, regelbundna
avstämningar med uppdragsgivaren
samt tydliga förväntningar och mål
mellan parterna.
Vid bristande uppdragsgivning
ansvarar förbundet för att resursen
ändå används, genom att ta över
uppdragsgivningen. Förbundet
ansvarar tillsammans med distrikten
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uppdragsgivningen. Förbundet
ansvarar tillsammans med distrikten
för att skapa förutsättningar för att
distrikten ska kunna uppdragsge på ett
bra sätt.
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
t.ex. arrangemang och andra satsningar
som distriktet gör.

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. Inget distrikt ska
dock ha mer än en heltidstjänst.
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

för att skapa förutsättningar för att
distrikten ska kunna uppdragsge på ett
bra sätt.
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
t.ex. arrangemang och andra satsningar
som distriktet gör.

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.

För att avgöra hur fördelningen av
tjänster ska se ut ska förbundsstyrelsen
göra en analys av historia, nutid,
framtid och strategi för landet och på så
sätt bedöma UNF samt distriktens och
förningars utvecklingspotential eller
behov. En sådan analys görs utifrån
följande parametrar:
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medlemmarna samt en vilja att
utveckla
distriktet och möjlighet att
använda den anställda resursen
Betalande medlemmar –
verksamhetsutvecklare per
betalande medlem
Verksamhetsomfattning –
inkluderar antal rapporterande
föreningar,
föreningsverksamhet,
medlemsökning och arbete med
detta samt utbildningar och
andra aktiviteter som
genomförs i distriktet

Grunden för verksamhetsutvecklarna
är att de som resurs ska stötta ideellt
engagemang, inte att brist på ideellt
engagemang ska ersättas med anställda.
Att det finns ideellt engagerade med
medlemmar och verksamhet att stötta
är också en förutsättning för att den
anställde ska få en hållbar och
meningsfull arbetssituation. Därför
innebär mer drivkraft, betalande
medlemmar och verksamhet en högre
andel anställd resurs. Distrikt med
mindre av detta har också rätt till stöd
med målet att distriktet ska växa i
drivkraft och engagemang och fullt ut
kunna använda en anställd resurs på
sikt.







Drivkraft – stabilitet och
engagemang från
medlemmarna samt en vilja att
utveckla
distriktet och föreningar och
möjlighet att använda den
anställda resursen
Bekräftade medlemmar –
verksamhetsutvecklare per
bekräftad medlem
Verksamhetsomfattning –
inkluderar antal rapporterande
föreningar,
föreningsverksamhet,
medlemsökning och arbete med
detta samt utbildningar och
andra aktiviteter som
genomförs i distriktet

Grunden för verksamhetsutvecklarna
är att de som resurs ska stötta ideellt
engagemang, inte att brist på ideellt
engagemang ska ersättas med anställda.
Att det finns ideellt engagerade med
medlemmar och verksamhet att stötta
är också en förutsättning för att den
anställde ska få en hållbar och
meningsfull arbetssituation. Därför
innebär mer drivkraft, bekräftade
medlemmar och verksamhet en högre
andel anställd resurs. Distrikt med
mindre av detta har också rätt till stöd
med målet att distriktet ska växa i
drivkraft och engagemang.
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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.

Varje verksamhetsutvecklare är en
gemensam resurs för att stärka UNF
som helhet. Majoriteten av
arbetsdagarna disponeras av distrikten
men utöver dagar för personalvård och
utbildning kan specifika satsningar eller
rörelsesammarbeten som gynnar
organisationen i sin helhet prioriteras.
Detta sker i samråd med distrikten.

Vid fördelning av
verksamhetsutvecklare kan det finnas
delar av en tjänst som blir en
övergripande resurs som inte är direkt
knuten till ett distrikt. Denna används
då enligt samma syften som övriga
verksamhetsutvecklare och

Fördelningen utgår från dessa principer
men i praktiken handlar det om ett
pussel som behöver läggas för att
UNF:s resurser ska användas på ett
effektivt sätt. I en sådan fördelning
behöver hänsyn tas till praktiska
förutsättningar som
samverkansmöjligheter och geografi. I
vissa fall kan det också finnas
strategiska skäl att fördela resurserna på
det ena eller andra sättet, om det
föreligger sådana skäl ska dessa tas
hänsyn till. Målet är alltid att stärka
UNF som organisation i sin helhet.

Varje verksamhetsutvecklare är en
gemensam resurs för att stärka UNF
som helhet. Majoriteten av
arbetsdagarna disponeras ute i
distrikten men utöver dagar för
personalvård och utbildning kan
specifika satsningar eller
rörelsesammarbeten som gynnar
organisationen i sin helhet prioriteras.
Detta sker om möjligt med hänsyn till
distriktens verksamhet.
Vid fördelning av
verksamhetsutvecklare kan det finnas
delar av en tjänst som blir en
övergripande resurs som inte är direkt
knuten till ett specifikt område eller
distrikt. När det finns en övergripande
resurs ska det kommuniceras tydligt till
distrikten med information om hur den
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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.

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

är upplagd och ska användas för att
stärka UNF som helhet.

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

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 ser
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förbundsstyrelsen regelbundet till att se
över om en ny fördelning behöver
tillämpas.



Beredning – Förbundsstyrelsen



Regelbundenhet –
Förbundsstyrelsen ska utifrån
fördelningsprinciperna minst
en gång per år se över
fördelningen. Om
förbundsstyrelsen inte anser att
en omfördelning behöver ske
avslutas processen direkt.



Information och input –

ska minst en gång per år öppna
upp och se över om en ny
fördelning behöver inledas. Om
Förbundstyrelsen inte anser att
en omfördelning ska
genomföras avslutas processen.
Inför beredningen görs
insamlingsarbete och
sammanställning av
information för att skapa
underlag för FS att ta ställning
till.


Input & diskussion– en första
diskussion tillsammans med

Berörda distrikt får information

berörda distrikt som ingår i en

och möjlighet att ge input på

omfördelning påbörjas. Berörda

processen.

distrikt får i det här läget
möjlighet att komma med input
inför fördelningen.


Beslut – styrelsen fattar ett
slutgiltigt förslag om antal
tjänster och fördelning som
sedan offentliggörs.



Trygghet – För att skapa en
trygghet för såväl distrikt som
personal i en
fördelningsprocess, bör det
alltid ske med UNF:s bästa i
åtanke, följa rutiner, policys och
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lagar, både som arbetsgivare
och organisation.


Verkställande – Förhandling
med facket och förändringar av
tjänster. Fördelningen träder i
kraft så snabbt som möjligt
dock absolut senast 6 månader
efter fattat beslut.
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Sedan 2015 tillskjuter de olika förbunden totalt 8,5 mSEK årligen till det så kallade
insamlingsarbetet, fördelat på 1,5 miljoner vardera för UNF, Junis och NSF och 4 mSEK
för IOGT-NTO.
Målet när insamlingsarbetet startade var att vi 2020 skulle ha 8 000 autogirogivare och
30 000 vriga givare. Att int kterna skulle uppgå till 12-15 mSEK, och att investeringarna
för att nå detta ändamål behövde vara 8 mSEK årligen.

Efter revidering/utvärdering av insamlingsarbetet under 2018 sattes målet för 2019 till
3500 - 4000 autogirogivare och 15-20 000 vriga givare, något som skall ge 7-10 MSEK i
insamlade medel. Trots detta kan det dock sägas att insamlingen från allmänhet och
företag i dagsläget uppgår till knappt 1,7 mSEK 2017, jämfört med drygt 0,9 mSEK 2016.
Någon uppföljning av antalet autogirogivare eller övriga givare ges inte i liggande
årsredovisningar.
Det är svårt att bedöma en trend på två års insamlingsarbete. Prognosen för 2018 ligger
dock på insamlade medel om 3 mSEK (nedreviderat från 4 mSEK). Bedömningen blir
därför att insamlade medel under 2018 ligger i nivå med 2017 – alltså på ca 2 mSEK. Detta
gör att det ursprungliga målet om 12-15 mSEK insamlade medel genom insamlingsarbetet
2020 ligger långt ifrån det prognostiserade utfallet 2018 och det ligger långt utanför
trenden.
Vidare bedöms de största delarna av de insamlade medlen härröra från Vit Jul, till vilket
förbunden tillskjuter ytterligare en handfull miljoner årligen. UNF går idag in med 600 000
kr till Vit jul.
Vidare anges det att 75% av insamlingens intäkter skall gå till ändamålet, och det uppges
att mer än 80% av intäkterna gör det. Tanken med hela insamlingsarbetet var dock att det
skulle möta de vikande intäkterna från Miljonlotteriet – därav användas till verksamhet
inom de olika förbunden. De pengar som hittills betalas ut är aktivitetsanslag till
föreningar och distrikt inom rörelsen för verksamhet kopplat till Vit Jul (0,5 MSEK).
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Frågan en behöver ställa sig är om effektiviteten i insamlingsarbetet och vit jul, då det
kostar mellan 5 och 10 gånger så mycket att driva, än det samlar in.
Under 2017 inkluderades det internationella arbetet i INRIF. Förbundsstyrelsen ser ingen
anledning till att minska eller dra sig ur då denna verksamhet, med anledning att den idag
är såväl framgångsrik, de insamlade medlen går till äkta ändamålskostnader och vår
inbetalning av samverkansbidrag har en hög uppväxling bland annat genom Forum Syd.
INRIF har beslutat om minskade medel till det internationella arbetet under 2019, då de
har ett eget kapital som används för att finansiera och utveckla verksamheten.

Förbundsstyrelsen ser i det här läget tre vägval.
o Dra sig ur hela insamlingsarbetet och vit jul
o Bidra med en mindre budget
o Fortsätta med de nivåer vi går in med idag
Anmälan om utträde ur insamlingsarbetet skall för insamlingsarbetet och det
internationella arbetet göras med en framförhållning om minst två år. Detta innebär att
UNF tidigast, om överenskommelse om annat inte kan nås, kan dra sig ur arbetet tidigast
från och med 2021. Huruvida detta reglerar en minskning av respektive budget framgår
inte.
Vad gäller Vit Jul är framförhållningen kortare, och där kan UNF dra sig ur redan 2019.
Ekonomin regleras endast med en fördelningsprincip som säger att förbunden skall återfå
genomsnittet av de två föregående årens procentuella andel av insatsen av det fria
överskottet från insamlingsarbetet. UNF har sedan insamlingsarbetet startat betalat in 18%
av det totala bidraget årligen, varför vi är berättigade till 18% av utdelningen 2019, 9%
2020 och 0% 2021 – förutsatt en minskning av bidraget till 0 kr från och med 2019.
Vad gäller det internationella arbetet finns ingen reglering utan det är upp till INRIF:s
styrelse att säkerställa finansieringen för att säkerställa att insamlingskapaciteten bibehålls
och för att kunna ansöka om att bli ramorganisation hos Sida.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta något av dessa att-satser
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att

att
att
att

dra oss ur Insamlingsarbetet och Vit Jul ekonomiskt från och med 2019, med
fortsatt medverka i dess styrelse/arbetsgrupper till utträde är möjligt. Dock
senast 2021.
gå in med minskade medel i Vit jul och insamlingsarbetet
fortsätta delta i INRIF:s arbete enligt den finansieringsplan som är beslutad
av INRIF:s styrelse.
fortsätta bidra till det internationella insamlingsarbetet enligt den
finansieringsplan som är beslutad av INRIF:s styrelse.
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Solidaritet och demokrati är två av våra stöttepelare, det är nu dags att detta återspeglas i
vår medlemsavgift. Att inte kunna avsätta 50 kronor ska aldrig vara ett hinder för att
engagera sig i UNF.
Under mandatperioden har vi som förbundsstyrelse tänkt mycket på medlemsavgiften och
funderat på många olika alternativ. Vi har bytt medlemssystem och nästan helt skiftat
fokus från betalande medlemmar till bekräftade medlemmar. Men det är inte helt gratis att
gå från 50kr/medlem till 0kr/medlem, om vi räknar på 5000 betalande medlemmar så är
det ensamt 250 000 kronor som vi nu behöver hitta någon annanstans.
Att inte ha medlemsavgift gör steget till att bekräfta sitt medlemskap lägre, men det finns
också en risk i en avsaknad av stolthet kring att betala för något som UNF.
Men förbundsstyrelsen ser värdet i att tillgängliggöra engagemanget och är därav av
åsikten att sänka medlemsavgiften som helhet.
För att kampen ska fortsätta behöver vi modernisera oss. Moderniseringen behöver nå
medlemsavgiften.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
fastställa UNF:s medlemsavgift för 2020 och 2021 till 0 kronor/år.
att
ändra "Varje medlem ska betala den medlemsavgift som kongressen har
bestämt" till "Varje medlem ska betala den medlemsavgift som kongressen,
distriktsårsmötet eller föreningsårsmötet har bestämt. Föreningsstyrelsen
kan besluta att en medlem ska vara befriad från att betala medlemsavgift." i §
1:6 i UNF:s stadgar
att
ersätta ”Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven betalning eller
uteslutning” med ”Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven
bekräftelse eller uteslutning” i § 1:7 i UNF:s stadgar
att
ersätta ”En medlem som under två års tid inte har betalat sin medlemsavgift
stryks ur medlemsregistret” med ”En medlem som efter ett års tid inte har
bekräftat sitt medlemskap stryks ur medlemsregistret” i § 1:7 i UNF:s stadgar
att
ersätta ”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
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att

att
att
att

december året före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till en
ersättare för varje ombud, det vill säga minst två. Ersättarna ska väljas i en
bestämd inbördes ordning” med ”Varje distrikt eller region representeras av
minst två ombud. Kvarvarande platser fördelas enligt ojämkad
uddatalsmetod efter hur många bekräftade registrerade medlemmar
distrikten eller regionerna hade den 31 december året före kongressen.
Distriktet eller regionen har rätt till en ersättare för varje ombud, det vill
säga minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning” i § 2:4 i
UNF:s stadgar
ersätta ”Föreningsårsmötet väljer ombud och ersättare tilldistriktsårsmötet.
Föreningen har rätt till ett ombud och två ersättare för varje påbörjat tiotal
betalande registrerade medlemmar den 31 december föregående år.
Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning” med
”Föreningsårsmötet väljer ombud och ersättare tilldistriktsårsmötet.
Föreningen har rätt till ett ombud och två ersättare för varje påbörjat tiotal
bekräftade registrerade medlemmar den 31 december föregående år.
Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning” i § 3:4 i UNF:s stadgar
lägga till "beslut om medlemsavgift" i § 3:6 i UNF:s stadgar
lägga till "beslut om medlemsavgift" i § 4:4 i UNF:s stadgar
ersätta ”Beräkningen av det antal ombuden förening eller kår har rätt till
grundar sig på föreningens antal betalande och avgiftsbefriade registrerade
medlemmar den 31 december föregående år” med ”Beräkningen av det antal
ombuden förening eller kår har rätt till grundar sig på föreningens antal
bekräftade och avgiftsbefriade registrerade medlemmar den 31 december
föregående år” i § 5:2 i UNF:s stadgar
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UNF är något större än en organisation som slåss emot alkoholindustrin och mycket mer,
det är vi medlemmar. Och utan medlemmar så förlorar UNF sin klang.
UNF har i alla tider haft en enhetlig medlemsavgift i UNF Sverige, detta har lett till att
UNF har känts som en organisation och inte som enskilda föreningar. Vi anser att det är
fel att förbundsstyrelsen vill ta bort det och ersätta det med att föreningarna själva får sätta
sin egna medlemsavgift.
En kostnad på 50 kr är inte mycket, en kostnad som kan likställas med två chipspåsar, samt
så ökar värdet utav att ha ett medlemskap mycket om det är en liten kostnad. För annars så
kan det likställas med en fritidsgård där allt är gratis. Likaväl så är chansen större att man
får medlemmar som kommer och går om man tar bort medlemsavgiften helt än om man
har den kvar.
Medlemskapet är en del i den ekonomiska kakan för många föreningar, varför är det då
bättre att ta bort den medlemsavgift som kongressen beslutar om? Medlemsavgiften är en
grundbult i många ungdomsföreningar, inte minst i idrottsammanhang, så varför ska UNF
vara annorlunda? Medlemsavgifter i sådana brukar vara fler hundra kronor i många fall. Så
då är den i UNF egentligen ingenting i jämförelse. För att UNF ska fungera som en
organisation behövs en medlemsavgift beslutad av kongressen.
Kongressen föreslås besluta
att
den centrala medlemsavgiften på 50 kr som beslutas av kongressen ska
behållas.
Vi föreslår UNF Gävleborgs distriktsårsmöte besluta
att
ställa sig bakom motionen och skicka den vidare till UNF:s kongress 2019
David Söderström
Ockelbo UNF

Amanda Romar
Ockelbo UNF

Lucas Eriksson
Ockelbo UNF

Rasmus Jäderberg
Ockelbo UNF

Oscar Ylinen
Ockelbo UNF

Axel Mörtman
Ockelbo UNF
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UNF:s förbundsstyrelse har under perioden tänkt mycket på medlemsavgiften och det är
delvis därför förslaget är så kärnfullt och tar höjd för så mycket. Som vi sagt i förslaget
behöver UNF förnyelse och förenkling – inte att det ska bli svårare att vara eller bli
medlem genom ett till steg i kedjan.
Vi respekterar givetvis och uppskattar denna åsikt och ser fram emot en kul debatt på
kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att
anse motionen besvarad.

Sida 186 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Nykterhetsrörelsen är idag i stort och smått beroende av stora summor pengar. Vår
verksamhet är anpassad efter våra stora resurser på gott och på ont. Men skattkistan
kommer inte alltid finnas här. Det har säkert inte undgått någon att Miljonlotteriet de
senaste åren backat och både IOGT-NTO, Junis och UNF har sett minskande budgetar till
följd av detta. Vi ska såklart inte ge upp hoppet på miljonlotteriet, men vi måste se
verkligheten och allvaret i det här.
Nykterhetsrörelsen är en av Sveriges äldsta folkrörelser, och historiskt en av de största. Vi
har funnits i de djupaste skogarna i Värmland, bakom gruvan i kiruna och ja till och med
på slätten i Skåne. Våra verk, vår historia och vår framgång har stått på, och har givit oss
en stark ekonomi och stort ekonomisk kapital, någonting som kvarstår idag.
Att IOGT-NTO-rörelsen, någonting vi byggt så länge och som har så stor samhällsnytta,
både historiskt och nu idag, finns är fantastiskt och består faktiskt till stor del av att vi
kunnat säkra finansieringen för framtiden. Det är en vital del för vår verksamhet.
Men nu börjar sanden rinna ur timglaset. Vi måste stå upp för vår stolta historias skull, vi
måste stå upp för att vår vision ska fortleva, vi måste ta ansvar innan vi suttit och tittat på
för länge.
Vi måste diversifiera vår finansiering för att säkra vår framtid. Det finns många olika
lösningar. RFSU säljer kondomer för att finansiera sig, Maskrosbarn säljer föreläsningar.
Nykterhetsrörelsen har kapitalet som behövs för att satsa på finansieringen. Jag tycker inte
att kongressen ska besluta vad för sorts finansiering, men att riktningen är viktig. En
riktning mot exempelvis expandering av POPBOX, förvaltning och uthyrning av
fastigheter, bank, försäljning av tjänster via TrivselGuerillan eller liknande. Vi har som
sagt resurserna för att investera i någonting sånt här och resten av nykterhetsrörelsen
skulle tacka oss för det.
Tidigare förbundsstyrelse har tillsammans med kanslipersonal jobbat för att effektivisera
vårt användande av ekonomiska medel och finna alternativ finansiering. Jag förstår att de
jobbat i motvind och med en stor ovisshet kring vad som är rätt och vad som är fel väg. Jag
har stor respekt för deras kompetens och vilja att driva frågan. Men det har inte känts
konkret eller hållbart nog. Jag önskar till kongressen 2021 se tydlighet kring hur vår
organisations långsiktiga ekonomiska hållbarhet ser ut.
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Mot denna bakgrund föreslår jag kongressen besluta
att

Förbundsstyrelsen innan kongressen 2021 implementerar ett eller flera
hållbara och konkreta finansieringsalternativ, oberoende från statliga bidrag
och resten av civilsamhället.

Jacob Nehrer
UNF Effekt
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Sedan förra kongressen har finansieringsfrågan som motionären skriver blivit mer aktuell
än någonsin tidigare. Miljonlotteriet, som stått för ca 90% av våra intäkter, har under
mandatperioden genererat kraftigt minskade överskott. Detta på grund av kraftigt
minskad nyförsäljning till följd av stämning från konsumentombudsmannen och ökad
konkurrens på spelmarknaden.
Totalt har detta för UNF gett intäktsbortfall på ca 25% (5 mSEK) för 2019, och denna
intäktsnivå bedöms fortsätta under kommande mandatperiod. Tyvärr har intäktsbortfallet
och de följande behoven av omorganisering varit så stort att det inte varit rimligt att
samtidigt bedriva affärsutveckling – och stor kraft har, som motionären noterat, istället
legat på att ”rätta mun efter matsäck”.
Förbundsstyrelsen delar dock motionärens, och tidigare kongressers bild av att vi också
behöver diversifiera våra intäkter genom att finna nya intäktskällor. Redan vid kongressen
2017 beslutade man därför utifrån föregående förbundsstyrelses finansieringsutredning
om ett antal åtgärder vilka kortfattat är att förbundsstyrelsen skall utveckla UNF:s
verksamhet till att mer effektivt kunna erhålla bidrag, att förbundsstyrelsen ska se över
möjligheten att vika personella resurser åt arbete med finansieringsfrågor och att
förbundsstyrelser löpande skall se över förutsättningar och möjligheter för finansiering
samt att bedriva ett utvecklingsarbete av UNF:s finansiering.
Förbundsstyrelsen bild är dock att hoppet på nya finansieringsalternativ som inom ett fåtal
år skall kunna kompensera de intäktsbortfall vi ser från Miljonlotteriet inte får vara för
stort. Det tar helt enkelt tid att bygga upp den typ av affärsverksamhet, det krävs ofta
relativt stora ekonomiska investeringar och inte minst såväl personella som ideella
resurser. Även om vi delar motionärens bild av att vi i högre grad måste implementera
konkreta finansieringsalternativ ser vi också en risk i att måla upp en bild av att det arbete
som hittills gjorts gällande effektivisering och alternativ finansiering inte varit tillräckligt
konkret.
Under mandatperioden har vi nämligen från 2017 till 2018 minskat våra kostnader med
2,6 mSEK (borträknat kongress) samtidigt som vi bibehållit vår verksamhetsnivå, sett en
kraftig medlemsökning och ett ökat medialt intresse. 2019 räknar vi med att ha minskat
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våra kostnader med 4,7 mSEK jämfört med 2017 samtidigt som vi håller samma nivå på
verksamheten som 2018. I lagd budget för kommande mandatperiod har vi minskat
kostnaderna med ytterligare ca 2 mSEK och har då i stort balanserat vår ekonomi med vår
nya, befintliga, intäktsnivå.
Med det sagt har vi vidare arbetat med följande framtida finansieringsalternativ:

Den lösning som tidigare identifierats som vårt huvudsakliga ”nästa ben” har varit
Insamlingsarbetet, som genom IOGT-NTO-rörelsen bedrivs av våra fyra förbund.
Investeringarna i insamlingsarbetet har hittills varit stora, samtidigt som de insamlade
medlen har varit långt under förväntan. Vi har fortsatt stort förtroende i att vår
verksamhet är ett gott ändamål att samla in pengar till, men vi har under mandatperioden
ifrågasatt metoden och strategin – eftersom det bevisligen inte har lyft.
Istället för att årligen satsa mångmiljonbelopp på utvecklingen av insamlingsarbetet har vi
velat se en organisk uppbyggd insamlingsverksamhet med tydlig strategisk inriktning och
hög interaktion med såväl föreningar, distrikt som enskilda medlemmar. Där vi kanske
initialt samlar in mindre pengar, men till en helt annan kostnad.
Vi har fått det konstaterat att denna bild av tillvägagångssätt inte överensstämmer med
övriga rörelsen, även om man nu beslutat att minska investeringsnivån med 40%. Vi ser
dock fortfarande den årliga investeringen på 900k är omfattande och vi har under perioden
laborerat med tanken att avbryta vår insats i det rörelsegemensamma insamlingsarbetet
och istället ersätta det med ett eget genom t.ex. Swish-konto och Facebook-insamlingar. Vi
vill isåfall erbjuda strukturer för att samla in pengar till såväl nationella som lokala
arrangemang, där vi tänker oss att medlemmar driver den specifika kampanjen och
marknadsför den på sin lokala arena. Vi har testat konceptet i mindre omfattning med
goda ekonomiska resultat (självfinansiering), och vi tror mycket på konceptet. Vi har
därför också föreslagit kongressen att göra ett vägval.

POPBOX är ett initiativ vi tror mycket på, men som vi haft ont om tid att utveckla och
som hållits tillbaka av en varumärkestvist. Ska vi vara realistiska kommer det ta tid att
bygga upp verksamheten så att den genererar ett större överskott. Å andra sidan är
verksamheten uppbyggd så att den alltid är självfinansierad – vilket gör att det överskott
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som trots allt skapas ger intäkter till UNF. Över tid hoppas vi såklart att detta ben kan
utvecklas till ett viktigt ben bland våra intäkter. Samtidigt som det också är en strategisk
viktig produkt där vi agerar mot alkohol genom att erbjuda ett gott alternativ.

Vi bedömer att mycket av den verksamhet vi idag gör eller vill göra passar väl in i
projektformen och att det är möjligt att få bidrag för denna. Vi har haft en relativt svag
kultur kring detta tidigare, men vi har även här inom organisationen förtydligat uppdraget
om att identifiera projektmöjligheter och söka pengar för dessa. Under mandatperioden
har vi lämnat in projektansökningar för flera miljoner, även om utfallet av beviljade
projekt ännu inte nått vår ambition.

Vi har även identifierat, och lagt ett förslag, om att organiseringen av personal kan
utvecklas för att bättre passa befintliga och nya bidragsgivare. Det kommer givetvis till viss
del innebära förändringar av arbetsupplägget, men vi tror att mycket av vår verksamhet på
nationell, regional och lokal nivå idag kan återfås i dessa projekt.

Sedan årsskiftet har Motdrag släppts i en ny uppdaterad form, med en webbupplaga. Vår
ambition är att även motdrag skall vara självfinansierad, vilket nås genom att öka
intäkterna från prenumerationer och tillåta reklam.

Våra bidrag beror till stor del på vår storlek. Storleken mäts i antalet i medlemmar och
mängden föreningar. Sedan 2012 har UNF kontinuerligt tappat medlemmar, vilket
påverkat våra intäkter från Miljonlotteriet och MUCF negativt. Under 2017 lyckades vi
bromsa trenden, för att under 2018 nettoöka. Tyvärr sammanföll denna ökning med
kraftigt försämrade överskott från vår bidragsgivare Miljonlotteriet – vilket gör att
effekten av vår medlemsökning inte syns på samma sätt som ambitionen varit. Att fortsätta
växa för att på så sätt få in mer pengar till vår verksamhet skall dock ändå fortsatt vara av
hög prioritet.

Ett annat sätt att låta verksamheten gå ihop bättre är att förändra gratiskulturen inom
UNF och ta upp deltagaravgifter i större grad. En farhåga i detta arbete är att exkludera
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medlemmar med mindre ekonomiska resurser. Vi har även arbetat mot en högre grad av
självfinansiering kring olika evenemang genom samarbeten, sponsorer och insamling –
vilket leder till att mer resurser kan läggas på annat.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motionen
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Förtroendeuppdrag inom Ungdomens Nykterhetsförbund, förutom arvodering inom
förbundsstyrelsen, är ideellt arbete och därmed ej omfattas av annat arvode än ren
kostnadsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att
förbundsstyrelsens ledamöter ersätts för kostnader för resa (i enlighet med
resepolicyn), mat och boende i samband med förbundsstyrelsemöten eller
förbundsuppdrag i enlighet med arbetsgivarorganisationens och
arbetstagarorganisationens gemensamma avtal, om dessa inte redan är
bekostade av UNF.
att
i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress.
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Som ni vid det här laget säkert vet, har UNF:s intäkter minskat kraftigt och någon större
vändning inom de närmsta åren är inte trolig. Med minskade intäkter, behöver
kostnaderna anpassas för att budgeten skall hamna i balans – så att det egna kapitalet inte
försvinner.
Förbundsstyrelsen har jobbat mycket med förändringar, effektiviseringar och
neddragningar under mandatperioden, och ambitionen har nu varit att lägga en budget så
nära balans som möjligt – utan att för den delen äventyra verksamheten. Med balans
menar vi att årets intäkter ska matcha årets utgifter.

Som tidigare nämnt har överskottet från Miljonlotteriet minskat, och för 2020 respektive
2021 beräknas överskotten landa på 12,8 respektive 13,0 mSEK. Intäkten är konservativt
beräknad utifrån den prognos vi fick under hösten 2018.
I budgeten för styrelsen har vi valt att föreslå 150% arvoderingsgrad istället för tidigare
200%.
Våra Infrastrukturkostnaderna har vi löpande jobbat med att få ner under
mandatperioden, varför vi inte ser några större möjliga ytterligare besparingar med
nuvarande organisering.
Vad gäller personalorganisationen utformning har vi justerat ner budgeten motsvarande
två heltidstjänster som vi uppdragsger åt Generalsekreteraren att verkställa.
Vi upplever att vi vill fortsätta hålla en hög stöttning av utvecklingen i landet, och försöker
därför bibehålla en hög nivå på bidrag till våra föreningar och distrikt. Med den ökade
medlemsbasen och antalet föreningar minskar dock bidraget något för den enskilda
föreningen/medlemmen, men vi tror att denna minskning kan kompenseras med fler
lokalt sökta bidrag. Tyvärr var intresset för distriktssatsningspotten lågt samt
genomförandet, vi har därför valt att ta bort kostnaden för det.
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Vad gäller Motdrag, så vill vi bibehålla nivån där den är då vi anser att den nu levererar
god kvalité och då vi ser Motdrag som vår mest effektiva medlemsvård, vilken också kostar
oss relativt sett minst. Vi föreslår en mindre ökning i budgeten för att kunna växla upp det
digitala arbetet.
Bildningsverksamheten är viktig och vi får fler och fler medlemmar som skall bildas.
Material som UNF:aren är klart och ska löpande utvecklas, Ledaren ligger i pipe och har
fått beviljat externa medel, och fokus läggs på att utveckla DO- och DK-nätverken samt en
digital bildningsplattform.
Under posten Arbetsplansprojekt finner vi främst olika rörelsegemensamma kostnader
eller medlemskap. Vi vill fortsätta investera i det internationella arbetet då det ger god
utväxling, både i vad man åstadkommer och rent ekonomiskt. Vi vill fortsatt vara
medlemmar i IOGT International som driver våra frågor internationellt och vi vill ha en
representant på plats i Bryssel då vi värdesätter att hålla koll på politiken inom EU. Vad
gäller samarbetet med NBV genom Trivselgerillan är omfattningen minskad jämfört med
tidigare och från och med 2021 skall den vara självfinansierad.
Ränteintäkterna och värdeförändringen på våra fonder har minskat och vi anpassar oss till
utfallet 2018.
Kongressen 2021 budgeteras 0,8 mSEK.
Investeringsbehovet i insamlingsarbetet har minskat från 1,5 mSEK till 0,9 mSEK, vi låter
kongressen att besluta om vi skall vara kvar eller dra oss ur det rörelsegemensamma
insamlingsarbetet. För det rörelsegemensamma Vit Jul är kostnaden på samma nivå som
tidigare men även här får kongressen bestämma om vi skall vara kvar i samarbetet eller ej.
Med föreslagen budget hamnar vi på minusresultat motsvarande 2,0 respektive 1,5 mSEK.
Men nivån ligger på en nivå vi bedömer krävs för att verksamheten inte skall drabbas
negativt. Vi kan dock konstatera att budgeten inte är fullt i balans, och det åligger därför
kongressen att prioritera vidare mellan våra kostnader, eller godta detta minusresultat.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att
fastställa budgeten för 2020 och 2021.
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Huvudbudget

Utfall 2017

Utfall 2018

Reviderad budget

Kongressbudget

Kongressbudget

2019 (nov)

2020

2021

Intäkt
Medlemsavgifter
Bidrag
Miljonlotteriet
Trivselgerillan
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning
Summa intäkter:

130 082 kr
2 568 278 kr
16 438 637 kr
0 kr
20 959 kr
31 207 kr
19 189 163 kr

9 710 kr
2 550 817 kr
17 631 211 kr
0 kr
48 814 kr
156 815 kr
20 397 367 kr

0 kr
3 887 000 kr
12 100 000 kr
100 000 kr
30 000 kr
50 000 kr
16 167 000 kr

0 kr
3 000 000 kr
12 800 000 kr
0 kr
30 000 kr
50 000 kr
15 880 000 kr

0 kr
3 250 000 kr
13 000 000 kr
125 000 kr
30 000 kr
50 000 kr
16 455 000 kr

1 376 967 kr

980 869 kr

965 000 kr

985 000 kr

995 000 kr

2 012 213 kr
11 071 869 kr
2 247 406 kr

1 824 036 kr
9 472 870 kr
2 282 407 kr

1 595 000 kr
9 100 000 kr
2 462 000 kr

1 610 000 kr
7 975 000 kr
2 025 000 kr

1 610 000 kr
8 115 000 kr
2 200 000 kr

712 111 kr

1 164 796 kr

760 000 kr

790 000 kr

790 000 kr

1 102 619 kr

821 937 kr

950 000 kr

780 000 kr

980 000 kr

2 456 289 kr
1 307 372 kr
1 500 000 kr

2 258 292 kr
0 kr
1 033 000 kr

1 295 000 kr
800 000 kr
1 200 000 kr

1 770 000 kr
0 kr
900 000 kr

1 770 000 kr
800 000 kr
900 000 kr

Kostnad
1. Förbundsorganisation Styrelse
2. Förbundsorganisation Infrastruktur
3. Stöd till landet - Personal
4. Stöd till landet - Pengar
5. Stöd till landet Information och material
6. Verksamhet Bildningsverksamhet
7. Verksamhet Arbetsplansprojekt
8. Verksamhet - Kongress
9. Insamling
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Summa kostnader:
Verksamhetsresultat:

Avskrivningar - Inventarier

23 786 847 kr

19 838 207 kr

19 127 000 kr

16 835 000 kr

18 160 000 kr

-4 597 684 kr

559 160 kr

-2 960 000 kr

-955 000 kr

-1 705 000 kr

-9 837 kr

0 kr

-10 000 kr

0 kr

0 kr

-4 607 521 kr

559 160 kr

-2 970 000 kr

-955 000 kr

-1 705 000 kr

405 644 kr
-3 522 kr

37 791 kr
-187 kr

400 000 kr
-1 000 kr

40 000 kr
-1 000 kr

40 000 kr
-1 000 kr

-4 205 399 kr

596 764 kr

-2 571 000 kr

-916 000 kr

-1 666 000 kr

Resultat efter
avskrivningar:
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella
poster:
Avsättning för kongressen
Upplösning för kongress
Avsättningar
Upplösning av specifika
nykterhetsfrämjande medel
Avsättning av specifika
nykterhetsfrämjande medel
Budgeterat årsresultat
efter bokslutsdispositioner:

-500 000 kr
500 000 kr

-400 000 kr
500 000 kr

400 000 kr

19 394 305 kr

16 438 637 kr

17 631 211 kr

12 100 000 kr

12 800 000 kr

-16 438 637 kr

-17 631 211 kr

-12 100 000 kr

-12 800 000 kr

-13 000 000 kr

-1 249 731 kr

-1 095 810 kr

3 460 211 kr

-2 016 000 kr

-1 466 000 kr

Sida 198 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

När dessa plattformar först föddes som idé fanns ett behov av att förtydliga vår vision
genom ytterligare tre plattformar. Sen dess har våra grundsatser förtydligats och återfinns
nu i våra stadgar § 1:2.
Eftersom vi gillar att dokument och material används och lever så blir det också naturligt
att dem som inte används får stryka på foten.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
ta bort Nykterhetsplattformen, Demokratiplattformen och
Solidaritetsplattformen
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UNF har ett drogpolitiskt program där våra åsikter om olika frågor står. Varje kongress
brukar programmet uppdateras utifrån hur samhället, UNF och politiken har förändrats.
Så skulle också göras denna mandatperiod men det framgick ganska snabbt att det
drogpolitiska programmet behöver en ordentlig omskrivning och ändra strukturen på
innehållet.

Anledningen till att vi tycker att det drogpolitiska programmet behöver göras om är att
syftet med dokumentet är lite oklart. Många vet om att det finns men själva dokumentet är
otillgängligt och det utgör egentligen bara en grund för oss att tycka saker.
UNF har tyckt som UNF tycker under en ganska lång period. Vi tycker att vi behöver
utmana våra egna åsikter om exempelvis avkriminalisering för människor i missbruk.
Genom att utmana våra åsikter kan vi antingen ändra åsikt, eller stå ännu fastare vid vad vi
tycker. Det vore nyttigt för UNF att verkligen rannsaka oss själva i vår politik för att
fortsätta vara uppdaterade i drogpolitiken.

Vi vill skapa ett drogpolitiskt program som medlemmarna vet vad det är. Ett program som
ger oss legitimitet i att tycka saker i olika sakfrågor men som också innehåller konkreta
politiska förslag på ändringar vi vill se.
Programmet ska vara tydligt, lättläst och snyggt. Framför allt ska programmet innehålla
åsikter som UNF:s medlemmar känner ägandeskap för.

Vi ser framför oss en process där medlemmar får mötas och diskutera vad UNF egentligen
tycker om exempelvis öppettider på krogar. Det behövs en arbetsgrupp som är
representativ för medlemsbasen. Exakt hur processen kommer se ut är upp till nästa
förbundsstyrelse.
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Under tiden som programmet revideras kommer det programmet som kongressen antar
att gälla. Däremot bör en hålla sig undan från att utåt ta ställning för de frågor som riskerar
att revideras i det nya drogpolitiska programmet. Ett exempel på fråga som vi vet att UNF
inte kommer ändra åsikt inom är alkoholskatt. Det finns mycket forskning som visar att
alkoholskatten påverkar konsumtionen och att den därmed bör vara hög. Samma sak gäller
exempelvis alkoholmonopolet, Systembolaget. En viss aktsamhet bör därför vidtas innan
vissa uttalanden görs men vi ser inte detta som någon form av risk då ”standardåret” rent
politiskt för UNF berör frågor som inte är särskilt kontroversiella inom UNF. Standardåret
menar vi då innehåller kommunrankningen, #inteimittflöde och t.ex. den årliga rapporten
om ungdomars alkoholkonsumtion.
Vi har valt att lägga till ett kort stycke om alkoholens påverkan på miljön då detta är en
högst aktuell fråga i dagens samhälle och av den anledningen tycker vi att det är viktigt att
få in den aspekten redan nu i det drogpolitiska programmet.
Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
anta det drogpolitiska programmet.
att
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 2019-2021
revidera det drogpolitiska programmet.
att
det drogpolitiska programmet ska innehålla konkreta politiska förslag som
UNF driver på statlig, regional och kommunal nivå.
att
processen kring revideringen ska präglas av inkludering av medlemmar och
utmanade av tidigare struktur samt åsikter.
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Drogpolitiskt program för Ungdomens Nykterhetsförbund
Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997
Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999
Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm 2001
Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping 2003
Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005
Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007
Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg 2009
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011
Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013
Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015
Reviderat vid UNF:s kongress i Karlstad 2017

UNF:s syn på droger
I denna inledande del sammanfattas UNF:s syn på drogproblematiken och de begrepp som
relevant kan spegla såväl alkohol som andra drogers skadeverkningar på samhället och
individen.
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 då den begränsar möjligheterna till engagemang,
förmågan att förändra samhället och att utveckla sig själv.
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Droganvändande
Det finns många olika orsaker till att individer använder droger. Dessa orsaker
sammanfattar UNF inom fem huvudsakliga områden som bör betraktas i relation till
varandra.
Individ
Varje individ bär på vissa personliga egenskaper och genetiska förutsättningar som påverkar
om och hur drogkonsumtionen utvecklas. Alla individer gör val utifrån sina
förutsättningar och den situation de befinner sig i om att använda eller inte använda
droger.
Substans
Olika droger besitter olika egenskaper som har betydelse för hur de påverkar individen.
Drogen ger en berusande effekt som individen ofta vill uppleva igen och detta kan leda till
ett psykiskt beroende. Vissa droger skapar ett starkt behov hos kroppen och detta kallas för
ett fysiskt beroende. När beroendet, både psykiskt och fysiskt, har passiviserat individen
styr det dennes liv.
Omgivning
Individer påverkas av sin omgivning. Inställningen till droger hos familj, vänner, lärare och
förebilder påverkar ens uppfattning. Acceptansen och åtkomligheten för droger i en
individs omgivning, såväl som i samhället i stort, påverkar sannolikheten att personer ska
konsumera droger. Ju fler personer som befinner sig i den typen av otrygga miljöer, desto
fler kommer att skadas av droganvändande. Dessa otrygga miljöer kan vara sociala
situationer där det finns en stark förväntan på individen att konsumera alkohol eller andra
droger.
Marknad
En av de mest drivande krafterna som uppmuntrar till droganvändande är
drogindustrin. Industrins syfte är att tjäna pengar genom att sälja mer droger och därför
arbetar de för att öka drogkonsumtionen. En fri drogmarknad leder till sänkta priser och
ökat användande av droger. Därför får en mindre reglerad eller en oreglerad marknad
väldigt farliga effekter på människors droganvändning.
Drogskador
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Skador som orsakas av droger kan delas in i fyra fem olika grupper.

Medicinska skador
Droger skadar individen både fysiskt och psykiskt. Det kan vara allt från cancer, magsår,
hjärtsvikt, foster- och leverskador till försämrat immunförsvar, depressioner och psykoser.
Individer kan också få fysiska skador som följd av olyckor eller misshandel där droger är
den utlösande faktorn.
Sociala skador
Drogkonsumtion bär ofta en hög social kostnad då droganvändande är associerat med bland
annat våld i nära relationer och socialt utanförskap. Fysisk och psykisk misshandel samt
utanförskap är exempel på sociala skador. Det är vanligt att dessa skador drabbar
familjemedlemmar och framförallt barn till de som konsumerar droger. Droger används av
många för att fly från verkligheten och hindrar därför individer från att ta itu med problem
i sina liv. Personer som lever nära missbruk kan få sämre självförtroende, prestera sämre i
skolan eller på arbetet, samt har en ökad risk för eget missbruk.
Ekonomiska skador
Många onödiga skador och kostnader uppstår för att någon inblandad är påverkad av
droger. Ekonomiska skador slår hårt mot individen i form av sjukfrånvaro, höga utgifter,
eller förlorat arbetsinkomst, vilket kan bidra till eller fördjupa utanförskap. Dessa skador
får även en negativ effekt för samhället. Det är dyrt att vårda de som har skadats till följd
av sitt eget eller andras droganvändande. Sjukfrånvaro innebär att det arbetas mindre,
mindre inkomster ger mindre skatter till staten. Droger kostar samhället flera miljarder
kronor varje år.
Politiska skador
Droger passiviserar människor och är ett hinder för att alla tillsammans ska hjälpas åt att
förbättra tillvaron. Missbrukare och människor i deras närhet får ofta svårt att delta i
samhällets demokratiska processer. Detta är en konsekvens av de sociala och ekonomiska
skadorna, som till exempel utanförskap. Detta leder till att de politiska skadorna på
samhället ökar för varje person som påverkas av drogernas övriga skadeverkningar. I ett
välfungerande samhälle är alla delaktiga och ingen är påverkad av droger.
Miljöskador
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Klimatfrågan är något som bör tas på allvar. Därför är det viktigt att inte blunda för
alkoholindustrins påverkan på miljön. Produktion av alkohol bidrar till ökade utsläpp av
växthusgaser och luftföroreningar samtidigt som markanvändningen orsakar en förminskad
biologisk mångfald. Produktionen av alkohol kräver dessutom stora mängder vatten. Även
narkotika lämnar ett klimatavtryck. Odlingar av narkotika bidrar till skogsskövling och
producenter använder skadliga bekämpningsmedel. En del av restavfallet från produktionen
skadar både marken och dricksvattnet. När en person brukar narkotika hamnar eventuella rester i
våra avlopp vilket i sin tur kan påverka hormonerna hos djurarter som rör sig i närheten av
utloppen.
Drogpolitiska samband och principer
Det finns flera avgörande samband för vilka politiska åtgärder som är motiverade att
använda. Viktiga sådana är:
Alkoholnormen
Det 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. På det viset
påverkas människor i normens riktning utan att reflektera. Det aktiva valet att avstå
försvåras och leder till en högre alkoholkonsumtion. Dessutom exkluderas de som avstår
från alkohol och hamnar utanför. För att alla människor ska känna sig trygga och
välkomna måste istället alkoholnormen ständigt kritiseras och de sociala privilegier som
alkoholen ger måste ifrågasättas.
Totalkonsumtionsmodellen
Totalkonsumtionsmodellen innebär att det finns ett vetenskapligt bevisat samband mellan
den totala mängden alkohol som konsumeras i ett samhälle och antalet högkonsumenter.
Konsekvensen av det är att om människor i allmänhet eller konsumerar mindre alkohol
minskar antalet missbrukare. På så vis blir också nykterhet ett sätt att minska mängden
missbruk i samhället. Sammantaget betyder detta att en alkoholpolitik som syftar till att
minska hela befolkningens konsumtion – lågkonsumenter såväl som högkonsumenter –
ger bäst resultat när det gäller att minska missbruk.
Preventionsparadoxen
En vanlig uppfattning är att alkoholproblem bäst åtgärdas genom att hjälpa de som har
störst problem med drogen, det vill säga risk- och missbrukare. Faktum är att
“måttlighetskonsumenter” som grupp åstadkommer fler alkoholrelaterade skador än de
som dricker mest alkohol. Detta är på grund av att denna grupp är avsevärt mycket större
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än högkonsumenterna. Detta kallas preventionsparadoxen. I förlängningen innebär detta
att alkoholens skadeverkningar i samhället beror på den totala konsumtionen, inte endast
på högkonsumenters konsumtion. Därför uppnås den totalt sett största förebyggande
effekten om de alkoholpolitiska insatserna riktas mot hela befolkningen och inte endast
mot de med högst alkoholkonsumtion. De mest effektiva åtgärderna är därför de som
riktar sig mot befolkningen i sin helhet.
Desintresseringsprincipen
Desintresseringsprincipen går ut på att hålla vinstintressen borta från drogpolitiken. En
drivande kraft bakom samhällets drogkonsumtion är de olika ekonomiska intressen som
tjänar på en ökad konsumtion. Därför är en viktig del i en progressiv drogpolitik att hålla
dessa intressen borta. Det kan se ut på olika sätt i olika sammanhang, men det kan
exempelvis handla om att reglera import, tillverkning, försäljning och marknadsföring.
Detta blir ännu viktigare när det gäller att utforma politik och lagar. Företagens och
branschorganisationernas vinstintressen står emot samhällets intresse av att upprätthålla
folkhälsan och måste därför fråntas allt inflytande över drogpolitiken.
Den triangulära preventionsmodellen
Ett effektivt och framgångsrikt preventionsarbete bygger på tre grunder: Politiska åtgärder,
utbildning och mobilisering av civilsamhället. De politiska åtgärderna ska syfta till att
kontrollera tillgången och hanteringen av droger. Utbildningsinsatserna ska öka
kunskapen hos unga och allmänheten om de problem droger medför. Civilsamhällets roll
kan se ut på olika sätt, men en viktig del är att erbjuda möjligheter till en aktiv och
utvecklande fritid. Sammantaget kallas den här utgångspunkten för den triangulära
preventionsmodellen.

UNF:s lösningar
Det är enkelt att se problem droganvändande 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 fem 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
alkoholens dominerande roll på många områden och strävar efter att främja nykterhet.
Förebyggande arbete
Ingen människa föds med ett behov att konsumera droger, utan behovet skapas av en kultur
som sprids genom omgivningen, marknadsföring och framförallt genom traditioner och
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normer. Användningen av droger hindrar en positiv samhällsutveckling, samt minskar
människors möjlighet till frihet och deltagande. En utgångspunkt för att motverka alkohol
och andra drogers skadeverkningar är därför att arbeta förebyggande. Det förebyggande
arbetets syfte är att fler ska välja bort alkohol helt, men även att ge senare alkoholdebut och
minska alkoholkonsumtionen.

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
ifall de vill börja använda alkohol eller ej. Frågan som ställs är oftast inte om, utan när en
ung person ska börja konsumera alkohol. Samhället och politiken måste ta ansvar och
förbättra förutsättningarna för unga att välja bort droger.
En betydande del i att förbättra ungas förutsättningar är förebyggande insatser. Dessa
insatser ska utgå ifrån allas rätt till en drogfri uppväxt, samt att varje individ ges goda
förutsättningar till att välja drogfrihet och att det valet 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.
Vuxnas ansvar
Vuxna är förebilder för unga och har därmed en viktig roll i att minska ungas
alkoholkonsumtion. När vuxna konsumerar alkohol i närheten av sina barn, bjuder dem på
alkohol hemma eller köper ut alkohol så sätter de en norm som säger att alkohol är en vital
del av livet som vuxen. Alkohol försämrar ens förnuft och att dricka alkohol i barns
umgänge skapar en otrygghet för barnen som inget barn ska behöva känna.
Offentliga rummet
Det offentliga rummet utgörs av de ytor och platser som vi gemensamt äger, skapar och
formar. I bred mening kan vi räkna in allt från gator och torg till restauranger och caféer i
begreppet, men även idrottsarrangemang och festivaler. Det är i det offentliga rummet
som vi oftast stöter på andra människor. Det gör det till en viktig plats när det gäller att
möta andra och utvecklas tillsammans.
För den som inte vill, kan eller får konsumera alkohol blir förekomsten av alkohol ett
hinder för att kunna delta i det offentliga rummet. Alkoholens närvaro i det offentliga
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rummet leder till våld och övergrepp, vilket gör att tryggheten får lida till förmån för
drogkonsumtionen. För att motverka detta krävs det fler offentliga miljöer som är drogfria
och trygga dygnet runt. I det här arbetet har kommunen ett stort ansvar för att det finns
drogfria miljöer och ska därför aldrig finansiera verksamhet som inte är drogfri.
Nyktra mötesplatser
Nyktra mötesplatser är en viktig komponent i att skapa bra förutsättningar för drogfrihet,
men också för att inkludera och välkomna alla oavsett ålder och förhållande till alkohol. Då
en av de främsta orsakerna till att unga börjar konsumera alkohol är bristen på givande
fritidsaktiviteter är det viktigt att det finns ett bra utbud på detta. Kommunen behöver
därför investera i ungas tillgång till nyktra mötesplatser såsom föreningsliv, fritidsgårdar,
kulturevenemang och idrott.
Drogperspektivet
Droganvändningen påverkar samhället och medborgarna på ett flertal olika sätt och en stark
alkoholnorm finns närvarande i hela samhället. Därför behöver ett drogperspektiv
genomsyra alla politiska områden. Beslutsfattare på alla nivåer ska därför ha kunskap om
alkohol- och narkotikafrågor för att kunna 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
För att uppnå ett framgångsrikt förebyggande arbete behöver samhället verka långsiktighet i
arbetet och långsiktig finansiering. En nyckel för stärkt drogförebyggande arbete är det
civila samhällets organisationer. Bland dessa finns många organisationer som är experter
på frågorna och har en hög trovärdighet. Civilsamhället är en instans utan vinstintresse,
vars drivkraft är världsförbättrande. För att stärka civilsamhällets insats i det förebyggande
arbetet behöver kommunen stötta upp med resurser.
I det förebyggande arbetet får inte alkoholindustrin ges utrymme. Deras drivkraft är att
stärka alkoholnormen och sälja sina produkter, vilket innebär att när industrin bedriver ett
förebyggande arbete är deras primära syfte att köpa sig trovärdighet och skapa en falsk bild
av sig själva som ansvarsfulla. Deras förebyggande insatser utgör dessutom oftast indirekt
reklam för alkoholhaltiga drycker.
Forskning
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Forskning om droger skapar kunskap om mönster och utveckling av droganvändande och
detta är nödvändigt för att en effektiv drogpolitik ska kunna bedrivas och utvärderas. För
att forskningen ska vara oberoende och tillförlitlig får den inte styras eller bekostas av de
som har ekonomisk vinning av att människor konsumerar alkohol och andra droger.
Utbildning
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. Skolans ansvar innefattar att förmedla saklig och normkritisk information om
droger. Denna information ska inte bara fokusera på medicinska aspekter utan också
framhålla droganvändningens ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser. Skolan ska
förespråka drogfrihet och får aldrig förutsätta att unga senare ska börja använda alkohol
eller andra droger.
Tobak
Nikotin är en beroendeframkallande och giftig substans som finns i tobak, som bland annat
innefattar snus, cigaretter och tuggtobak. Denna substans kan agera som en inkörsport till
drogbruk och kan öka risken för exempelvis medicinska och ekonomiska skador på
individen när det kombineras med drogbruk. När tobak används tillsammans med andra
droger, såsom cannabis, kan detta förstärka ett beroende. Tobakskonsumtion kan även
försvåra behandling för droganvändande.
Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

att samhället ska arbeta för att inga unga ska konsumera alkohol eller andra droger
att tvångsliknande drogtester mot unga ej får användas utan brottsmisstanke
att alla barn och unga alltid har rätt till en nykter närvarande vuxen
att det ska vara förbjudet för vuxna att erbjuda minderåriga alkohol
att drogperspektivet genomsyrar alla politiska områden så att hänsyn tas till sociala
aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i alkohol- och narkotikafrågor
att alla kommuner har uppdaterade drogpolitiska program
att det finns alkoholfria fritids- och nöjesaktiviteter med goda öppettider för alla unga
att samhället satsar tillräckligt med resurser i civilsamhället öronmärkt för förebyggande
arbete i det civila samhället
att allt föreningsliv är fritt från alkohol och andra droger
att all forskning inom drogområdet utförs och finansieras av oberoende aktörer som
saknar ekonomiskt vinstintresse
att drogindustrin inte får utrymme att varken bedriva förebyggande arbete, påverka
forskning eller utbildning
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o

att utbildningsväsendet genomsyras av ett drogförebyggande arbete

Tillgänglighet, pris och exponering
Människor påverkas av sin omgivning och det är något som speciellt gäller unga.
Sambandet är enkelt: när vi ofta blir exponerade för alkohol och andra droger, samtidigt
som det är billigt och lätt att få tag på, används de mer och det förvärrar också
drogskadorna. Därför är en viktig utgångspunkt för drogpolitiken att tillgängligheten,
priset och exponering begränsas.
Tillgänglighet och monopol
En av de tre viktigaste faktorerna för att minska drogkonsumtion är tillgänglighet. Genom
att begränsa tillgängligheten på droger minskas användandet. Detta kan göras genom att
höja åldersgränsen, införa hårdare tullregler, begränsa försäljningstider och begränsa var
droger får säljas och konsumeras. En fri marknad består av aktörer vars fokus är ökad
vinst, vilket ofta sker genom ökad försäljning, vilket ligger långt ifrån samhällets intresse
av minskad alkoholkonsumtion. Statligt monopol på alkoholhantering samt begränsningar
av försäljning och konsumtion i form av serveringstillstånd är därför bra metoder för att ta
tillvara hela samhällets intressen istället för ekonomiska särintressen.
Idag har Systembolaget monopol på detaljhandel av alkohol. Liknande monopol bör
återinföras på partihandel, import, export och produktion av alkohol. Monopolets
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
Handeln och restaurangnäringen klarar inte sitt uppdrag och säljer regelbundet till
underåriga. Systembolaget är en kontrollerad försäljningsmiljö där ålderskontroller
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 och restauranger serverar alkoholdrycker. Idag bryts reglerna för servering
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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 krogvåld och ett 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.
Vi behöver ett drogfritt näringsliv som framförallt är oberoende av alkoholförsäljning. För
att uppnå det behöver vi en politik som ger tydliga incitament för förändring. Vi måste
som samhälle arbeta på bred front för att de offentliga miljöer som också är offentligt ägda
ska vara och förbli drogfria. Slutligen måste den alkoholfria drycken bli lättare välja
framför den alkoholhaltiga.
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. Skatten bör höjas samtidigt med inflationen för
att det reella priset kontinuerligt ska hållas på en jämn och ökande nivå. 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.
Exponering
Marknadsföring av alkohol och varumärken kopplade till alkoholprodukter befäster den
alkoholkultur och alkoholnorm som finns idag. Konsekvensen blir att konsumtionen ökar
och att alkoholdebuten tidigareläggs. Därför ska all form av marknadsföring av alkohol och
varumärken kopplade till alkoholprodukter förbjudas till exempel i reklam,
produktplacering, sponsring och kampanjer i samtliga kanaler, både fysiska och digitala.
Alkohol i livsmedel fungerar som reklam för alkohol, eller som en tidig introduktion till
alkohol och ska därför inkluderas i alkohollagstiftning. Vid marknadsföring av alkoholfria
produkter får varumärket ifråga inte förknippas med alkohol då alkoholindustrin inte ska
ges utrymme att marknadsföra sig.
Alla varianter av marknadsföring bidrar till en glorifiering av alkohol. 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
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för att se till att de efterföljs. Alkoholindustrins egna insatser med att själva reglera sin egen
marknadsföring fungerar inte. Deras insatser är kontraproduktiva och skapar en falsk
trygghet av att lagarna följs.
Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

att tillgängligheten på alkohol ska minskas och vara starkt begränsad
att alkohol i livsmedel behandlas som alkohol i lagstiftning
att Systembolagets detaljhandelsmonopol bevaras, stärks och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att 20-årsgräns för köp och konsumtion av alkohol införs överallt
att skatten på alkohol höjs, med det långsiktiga målet att alkoholen bär sina egna
kostnader
att alkoholskatten automatiskt inflationsjusteras enligt lag
att modellen för serveringstillstånd görs om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter 01.00
att monopol återinförs på partihandel, import, export och produktion av alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt, utan vinstintresse och med utbildad personal
att införselkvoter av alkohol mellan 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 betraktas som en metod för alkoholindustrin att underminera
lagstiftning
att inga offentliga medel går till att finansiera alkoholkonsumtion
att alkoholförsäljning inte förekommer i samband med idrotts- och
kulturarrangemang
att det finns en god kvalité och ett brett, likvärdigt utbud på alkoholfritt hos alla som
innehar serveringstillstånd
att alla som innehar serveringstillstånd ska uppmuntra till ickebruk av alkohol

Globalt
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
Alkohol och andra droger är hinder för människors och samhällens utveckling, vilket märks
tydligt i utvecklingsländer. Sjukdom, olyckor och sociala problem raserar liv. Familjer
drabbas hårt när ett beroende bidrar till att inkomster spenderas på alkohol och andra
droger istället för basbehoven för överlevnad. Alkoholen spelar också stor roll i spridandet
av HIV/AIDS, där den både bidrar till att öka sexuella risktaganden, öka smittorisken och
Sida 212 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

förvärrar symtomen vid HIV/AIDS. I många av världens länder är alkoholen en av de
främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död.
Turism
Turism och den höga konsumtionen av alkohol vid semester har stor inverkan på länder
med stark turistnäring. Turister tar med sig ideér, normer och värderingar som påverkar
destinationen de reser till. Globalisering, ekonomisk tillväxt, ökad turism och en offensiv
alkoholindustri bidrar tillsammans till att fler människor dricker mer och i nya
sammanhang. Alkoholens koppling till ohälsa, våld i hemmet, trafikolyckor och dålig
ekonomi slår hårt mot länder med svaga sociala skyddsnät och som saknar kapacitet för ett
förebyggande arbete.
Global alkoholindustri
I många utvecklingsländer utan historisk alkoholtradition saknas kunskap om hur en
effektiv alkoholpolitik bedrivs och det finns ingen reglering av försäljning och
marknadsföring av alkohol. Alkoholindustrin är skicklig på att utnyttja detta genom att
måla upp en bild av alkoholen som en del av västerländsk framgång, välmående och
rikedom. Alkoholindustrin har tagit tolkningsföreträde och har ofta stort inflytande när
det gäller utformning av alkoholpolitiken. Sverige måste ta ett stort ansvar för att sprida
sin framgångsrika och restriktiva alkoholpolitik och kritiskt granska vad alkoholindustrin
gör utanför Sveriges gränser.
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 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.
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Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

att alkohol behandlas som ett utvecklingshinder i biståndspolitiken
att lokalbefolkningar inte påtvingas gästande turisters alkoholkultur
att lokalsamhällen inte skadas av turistnäringens alkoholkultur
att skattemedel aldrig subventionerar alkohol eller alkoholproduktion
att internationella samarbetsorganisationer främjar en restriktiv drogpolitik
att alkohol behandlas som en drog och därmed ingår som ett problem
i folkhälsopolitiken
att folkhälsa ska stå över ekonomiska intressen och frihandelsavtal
att EU ska anta och implementera en restriktiv drogstrategi
att Sverige verkar för en restriktiv drogpolitik globalt

Stöd vid missbruk
Så länge det finns drogkonsumtion kommer det också finnas negativa skadeverkningar av
det. Ett missbruk påverkar både personen som är ett i missbruk och de som lever nära
missbruket, särskilt barn och unga påverkas. Ett liv i och nära ett missbruk är inte ett fritt
liv. Därför måste en human politik ha total drogfrihet som utgångspunkt. Behandling, stöd
och rehabilitering får dock aldrig ställas emot långsiktiga och effektiva åtgärder som
handlar om att förebygga och minska användningen av droger.
Behandlingsgaranti
För att samhället ska kunna leva upp till sitt ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling och
beroendevård krävs ökade resurser. Forskningen säger att det är lättast att hjälpa någon
när personen själv har motivation att göra något åt sitt problem och därför måste en
behandlingsgaranti införas. Idag tvingas många som söker hjälp att vänta länge på rätt
behandling, en väntan som kan ge livsavgörande negativa konsekvenser. Samhället har ett
ansvar att ingripa och hjälpa den som genom sitt missbruk riskerar att skada sig själv eller
andra.
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 kan därför aldrig nöja sig
med kortsiktiga åtgärder. De skadebegränsande behandlingsmetoderna syftar enbart till att
lindra symptomen och underlättar därför fortsatt beroende utan att behandla
grundproblemet som lett till beroendet. Exempel på sådana insatser är utdelning av sprutor
eller långvariga substitutionsbehandlingar.
Skadebegränsande insatser får aldrig ske på bekostnad av annan missbruksvård eller
förebyggande arbete. Därför måste alla skadebegränsande åtgärder alltid kombineras med
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möjlighet till behandling för att bryta drogberoendet. Olika typer av skadebegränsning har
olika effekt på droganvändandet och missbrukarna. Sprututbytesprogram verkar ha en
minimal effekt på droganvändandet i stort, men bidrar till minskad smittspridning. Det
kan eventuellt också vara en kontaktyta med vården.
Substitutionsbehandlingar kan användas som ett verktyg för att underlätta för individer
med opiatberoende att komma tillbaks in i samhället och öka deras livskvalitet. Det krävs
dock en rad andra insatser och komponenter i behandlingen för att det ska fungera och
vara effektivt. Det finns också en problematik i att substitutionspreparat läcker ut i övriga
samhället och att ett antal dör till följd av överdos av dessa droger. Substitutionsbehandling
kräver strikta riktlinjer och att de enbart sätts in efter en individuell bedömning om
nödvändiga insatser.
Anhörigstöd
Ett missbruk påverkar anhöriga och barn och unga påverkas särskilt mycket. Anhöriga
hamnar dock i skymundan bakom missbruket och får sällan det stöd de skulle behöva. I det
drogförebyggande arbetet och i missbruksbehandlingen behövs därför de anhöriga
inkluderas. För att uppnå detta krävs det att de professioner som arbetar inom
missbruksvården har en god kunskap om stöttning av anhöriga.
Då personer som lever nära ett missbruk står i skuggan av missbruket brukar det vara svårt
att hitta och nå ut till dem. Fler barn och unga behöver nås och erbjudas stöd och därför
krävs det en omfattande satsning på uppsökande verksamhet. En nyckel i detta är en hög
kunskap bland personer som arbetar närmast barn och unga, såsom lärare och
fritidspedagoger. Stödet till anhöriga ska prioriteras och behöver därför tillräckliga
resurser för att synliggöra individen, ge det stöd som behövs, skapa trygghet och ge
möjlighet till personlig utveckling.
Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
o
o
o
o
o
o
o

att missbruksvården utgår ifrån alla människors rätt till ett nyktert liv
att alla i behov av missbruksvård i första hand erbjuds nykter behandling
att alla som söker hjälp erbjuds behandling direkt genom att en behandlingsgaranti
införs
att sprututbytesprogram och andra former av skadebegränsning aldrig får användas
utan en tydlig koppling till behandling av beroendet
att skadebegränsande insatser aldrig får ske på bekostnad av annan missbruksvård och
drogförebyggande insatser
att alla som arbetar nära barn och unga ska ha kunskap om konsekvenserna av att leva
nära ett missbruk
att alla barn och unga ska ha rätt till uppsökande, lättillgänglig och lämplig
stödverksamhet
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Narkotika
De flesta droger är olagliga och narkotikaklassade. Till detta kommer nya syntetiska droger
hunnit klassas som narkotika. Det behövs kommunikation och utbildning om skadorna
samt effektiva åtgärder för att stoppa konsumtionen.
Legalisering och avkriminalisering
Legalisering och avkriminalisering som verktyg för att minska droganvändande och/eller
skador orsakade av droger och droganvändande har visat sig vara kontraproduktiva.
Metoderna leder till en större och en mer organiserad marknad, en större tillgänglighet
och mer exponering. Samtidigt blir droger och användandet av dessa mer accepterat. Detta
leder till ett större droganvändande vilket även bidrar till fler drogrelaterade skador. De
metoder som fungerar för att minska drogskador är större satsningar på missbruksvård
och de som arbetar med droganvändandet
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 användningen och därmed skadeverkningarna. Det dyker
löpande upp nya syntetiska droger och innan de hinner klassas som narkotika är de lagliga
trots att de orsakar lika mycket skada som 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 har liknande
molekyluppsättningar narkotikaklassas samtidigt och därmed blir olagliga.

Läkemedelsbehandling
Att använda droger som en del av sjukvården är i sig inte fel och därför bör droger
fortsättningsvis kunna användas till detta. Narkotikaklassade läkemedel som är ordinerade
av läkare ska vara lagliga så länge det håller sig inom läkares ordination och läkarna följer
de riktlinjer som finns. Utskrivningen måste ske ansvarsfullt; kontroll och tillsyn måste
utövas för att säkerställa att rätt person får rätt dos av rätt preparat under rätt tidsperiod.
Narkotikaklassade preparat bör ej få förskrivas via pappers-, telefon- eller faxrecept då
dessa lättare går att förfalska och bidrar till ett läckage av droger till resten av samhället.
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Cannabis
Cannabis är den mest använda illegala drogen i Sverige. Globalt finns en rörelse för att
legalisera cannabis som bland annat drivs av företag och individer som hoppas kunna tjäna
pengar på en ny cannabisindustri. I Sverige finns debattörer som vill legalisera eller
avkriminalisera cannabisbruk och försöker skapa en förenklad motsättning mellan förbud
och legalisering.
Cannabis förminskar förmågan att tänka nyanserat och nytt, framförallt hos unga
användare vars hjärnor inte är färdigutvecklade. Detta och substansens högre popularitet
jämfört med annan narkotika innebär att förebyggande insatser mot cannabis är extra
viktiga för att motverka en passivisering av samhället och särskilt de unga.
Liksom andra droger orsakar cannabis skador på både individen och samhället.
Utgångspunkten för politiska beslut kring cannabis ska vara värnandet av hälsa och
välbefinnande med särskild hänsyn till de som brukar eller riskerar att börja bruka
cannabis. En fortsatt restriktiv politik, förstärkt missbruksvård och förebyggande arbete är
viktiga satsningar för att minska skador av cannabis.
Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
o
o
o
o
o
o
o

att Sverige fortsätter ha en restriktiv drogpolitik
att narkotikapolitiken ska vara underbyggd av fakta och vetenskap och utformad med
folkhälsa i fokus
att syntetiska droger familjeklassificeras
att utskrivningen av narkotikaklassade läkemedel ska ske ansvarsfullt
att cannabisbaserad medicin följer samma procedur för godkännande som andra
läkemedel
att Sverige ska agera internationellt för att motverka den framväxande
cannabisindustrin och lobbyismen
att unga får ta del av pålitlig och relevant information om drogers skadliga effekter på
individ och samhälle.
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UNF är en organisation som arbetar för en mer demokratisk, mer solidarisk och mer
nykter värld. Vi vill se förändringar i Svensk drogpolitik. Åsikterna som UNF driver är
beskrivna i det Drogpolitiska programmet, ett åsiktsprogram. Problemet med ett
åsiktsprogram är att av naturen svårt att driva inom politiken. UNF behöver mer konkreta
politiska förslag att driva. Detta för att förenkla lobbyism och aktivism.
Många UNF:are vill väldigt mycket inom drogpolitiken men om vi fått makten att
förändra hade vi inte haft några konkreta politiska förslag att driva igenom. UNF behöver
ett till verktyg inom det drogpolitiska arbetet. Därav föreslår jag till kongressen att skapa
ett dokument för mer konkreta förslag som UNF ska driva, ett “Drogpolitisk
reformprogram”.
Drogpolitiska reformprogrammet ska innehålla förslag till svensk lagstiftning.
Dokumentet ska innehålla tydliga budgetförslag på det drogpolitiska området. Samtidigt
ska den innehålla konkreta förslag för regional och kommunnivå, exempelvis förslag till
lokala ordningsföreskrifter.

Motionärerna föreslår:
att

Kongressen skapar dokumentet “Drogpolitiskt reformprogram” med syfte att
innehålla konkreta politiska förslag som UNF driver på statlig, regional och
kommunal nivå.

att

förbundsstyrelsen tillsätter en grupp som har i syfte att skapa konkreta
politiska förslag i vår alkoholpolitiska nyckelfråga

att

den tillsatta gruppen även har i uppgift att skapa ett konkret politiskt förslag i
frågan om inflationsjusterad alkoholskatt.

Motionärer
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
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Förbundsstyrelsen har under den gångna mandatperioden insett att det drogpolitiska
programmet behöver en renovering. De åsikter som står i drogpolitiska programmet
behöver utmanas och UNF behöver verkligen fundera men också diskutera vad vi som
förbund egentligen ska tycka.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild av att det vore skönt med tydliga förslag på
politiska reformer, eller politiska ändringar. Däremot vill vi inte göra det som UNF alltid
gör, skapa ett nytt dokument som läggs på hög och sällan används. Drogpolitiska
programmet är ett dokument som är väletablerat inom UNF, många vet om att det finns.
Därför ser vi hellre att det drogpolitiska programmet under mandatperioden 2019-2021
skrivs om och då kan tydliga politiska förslag tas med i programmet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att

avslå motionens tredje att-sats
i övrigt anse motionen besvarad
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IOGT-NTO:s förbundsstyrelse fick från kongressen i Lund 2015 i uppdrag att utreda sitt
medlemslöfte. Detta gjordes till 2017 utan att något konkret förslag lades. IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse fick i uppdrag från sin kongress att återkomma med ett förslag till
kongressen 2019.
Efter detta arbetade IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vidare med frågan. Frågan ställdes
muntligt till övriga förbund om de ville delta i processen. UNF, Junis och NSF signalerade
att frågan inte var aktuell i deras respektive förbundsstyrelser.
Eftersom medlemslöftet är en rörelsegemensam del av stadgarna kan inte IOGT-NTO
göra förändringen utan ett godkännande från de andra förbunden. I slutet av processen när
IOGT-NTO arbetat fram ett förslag till nytt medlemslöfte lyftes detta till riksstyrelsen där
övriga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen sa nej till IOGT-NTO:s önskan om att gå
vidare med ett kongressförslag om att byta medlemslöfte. Frågan ansågs behöva utredas
vidare gemensamt.
Argumentet från Junis, UNF och NSF har varit att det är principiellt viktigt att vi har
likalydande medlemslöfte.

Procentsatsens siffra har diskuterats under många av IOGT-NTO:s kongresser och
diskussionerna bottnar ofta i ideologi om vilken typ av rörelse vi vill vara och för vem vi
finns till. Argumenten har ofta handlat om hur vi bäst utmanar alkoholnormen och hur vi
som nykterhetsorganisation kan vara tydliga, inte minst i förhållande till de med tidigare
erfarenhet av beroende som är eller vill bli medlemmar.
Samtliga förbund behöver delta i utredningsarbetet och en bred medlemsförankring i
förbunden behöver finnas för de förändringar som eventuellt föreslås.
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att
samt
att

tillsätta en rörelsegemensam utredning gällande uppdaterat medlemslöfte
till kongresserna och förbundsmötet 2021 lägga ett förslag utifrån
utredningens slutsatser.
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Ur IOGT-NTO-rörelsens grundsatser:
"Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för
framtida generationer.”

Detta betyder att vi som rörelse känner engagemang och ansvar för mänsklighetens
framtid. Och det största hotet mot framtiden är utan tvekan klimatkrisen. Därför bör UNF
engagera sig för att klimatkrisen ska lösas.
Men det finns andra som är bättre på klimatengagemang än UNF? Absolut, och det gör att
det finns massor av organisationer och initiativ att lära sig av och samarbeta med. UNF
kan stötta klimatkampen och andra organisationer som tycker demokrati och solidaritet är
viktigt kan stötta UNF:s nykterhetskamp.
Men UNF:s huvudfokus är väl nykterhet och inte klimat? UNF har alltid varit en
nykterhetsorganisation, men UNF har aldrig bara varit en nykterhetsorganisation. Under
nykterhetsrörelsens långa historia har rörelsen ständigt kombinerat kampen för en
nyktrare värld med att bidra till att lösa olika samhällsutmaningar. Två exempel på frågor
som rörelsen varit engagerad i är rösträttsfrågan och flyktingkrisen. Självklart kan UNF
även i framtiden vara en bred folkrörelse som kan bidra till en bättre värld på flera sätt.
Hur skulle UNF:s klimatengagemang kunna se ut? Den här motionen vill vara startskottet
på UNF:s klimatengagemang. Ett engagemang som kan ske på alla nivåer i organisationen
och på tusen olika sätt. Motionen vill inte sätta några pekpinnar för hur UNF:s framtida
klimatengagemang ska yttra sig. Däremot föreslås kongressen anta några klimatpolitiska
ramar för att organisationen ska ha en gemensam utgångspunkt kring hur vi ser på
klimatkrisen och dess lösning.

Förslag på UNF:s klimatpolitiska ramar
o Parisavtalets mål på max 1,5 graders global temperaturökning måste uppnås.
o Samhället måste ställa om till förnybart och satsningar på fossila energikällor måste
upphöra.
o Det är positivt och nödvändigt att individer minskar sin klimatpåverkan, men det
är makthavare som är ytterst ansvariga för klimatkrisen
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o Den nödvändiga omställningen måste ske på ett socialt rättvist sätt. Det är de med
störst klimatpåverkan som behöver ändra sig mest.
Motionären föreslår kongressen besluta
att
UNF ska engagera sig för att klimatkrisen ska lösas.
att
anta UNF:s klimatpolitiska ramar och att UNF utgår från dessa i
organisationens klimatengagemang.

Motionär
Simon Thörn, Göteborg
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Förbundsstyrelsen delar bilden om att klimatkrisen är det största hotet mot mänskligheten
och att det kräver aktion. Samt att det, som motionären lyfter, fungerar att ta ställning i
frågan i egenskap av rörelsens grundsatser och arbete med solidaritet. Att stå för solidaritet
”såväl idag som för framtida generationer” i enlighet med våra grundsatser måste onekligen
betyda att vi tar medmänskligt ansvar även i klimatfrågan.
Det är nog få som tycker att UNF inte ska bry sig om klimatkrisen. Den stora frågan är
dock hur, och hur mycket som ska regleras. Samt att UNF inte ska tappa sitt huvudfokus.
Förbundsstyrelsen välkomnar att motionen är kort och koncis och inte reglerande i form
av hur klimatengagemanget för UNF ska se ut.
Dock är förbundsstyrelsen inte helt säker på vilken roll motionen i verkligheten kommer
fylla.
Förbundsstyrelsen anser att klimatpolitiska ramarna i praktiken inte kommer leda till
något avgörande avtryck och förändringar, och tycker istället att nästa förbundsstyrelse får
med sig att arbeta fram metoder för hur UNF ska minska sin klimatpåverkan, och forma
engagemanget kring frågan. Den diskussionen som kommer skapar ut det är en diskussion
som UNF verkligen behöver ha.
Förbundsstyrelsen vill också notera att klimatfrågan tas på största allvar, men att vi inte
anser att besluta om klimatpolitiska ramarna är det som kommer ge mest effekt i
praktiken.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att

avslå motionen i sin helhet
UNF:s förbundsstyrelse vid nästa kongress lämnar en utredning kring hur
UNF skall engagera sig i klimatfrågan
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De fossila utsläppen av växthusgaser har lett till en obalans i jordens atmosfär med
resultatet att vi nu ser en klimatförändring som måste begränsas, stoppas och i
förlängningen reverseras.
UNF har idag en resepolicy som förespråkar kollektiva färdmedel, men tillåter resa i bil,
taxi och flyg. I policyn regleras standard på resandet, när flyg är tillåtet och ersättning för
resa i bil (vilket uppgår till 18,50 kr per mil. Vid kongressen 2017 antogs vidare ett
dokument ”Övriga ersättningar” om att resa i bil ersätts med 18,50 kr per mil.
Vid en resa på 10 mil sker följande utsläpp av CO2 (källa: sj.se)
CO2-utsläpp
Fordonstyp
Tåg
Buss
Bil
Flyg

X2000

0,00021 kg

Diesel

3,48 kg

Bensin

9,55 kg

B737

15,54 kg

Många bussar drivs idag av biobränslen vilket innebär att det inte sker några fossila utsläpp
av CO2 från dessa. Ett fåtal bilar drivs idag av el och/eller biobränslen, vilket gör att även
deras fossila utsläpp av CO2 är noll. Flyg drivs ej på biobränslen eller el och har därmed de
absolut största utsläppen av fossilt CO2.

Vid upphandling av produkter och tjänster bör krav ställas på att företaget har ett
miljöarbete, som syftar till minskade utsläpp av fossila växthusgaser, social och ekonomisk
hållbarhet och minskad miljöbelastning.
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Mat är ej en fossil produkt. All mat kräver dock någon form av produktion och transport.
Det är dock svårt att avgöra vilken produkt som har högre eller lägre belastning i dessa led.
Generellt kan det dock sägas att när maten producerats på ett så naturligt sätt som möjligt
och så nära slutkonsumenten som möjligt brukar det vara det mest hållbara; både socialt,
ekonomiskt och miljömässigt.

Ibland kan det komma krävas avsteg från i första hand resepolicyn inom
förbundsorganisationen. I dessa fall skall UNF klimatkompensera genom certifierat
företag.

Idag bidrar UNF till utsläpp av fossila växthusgaser. Det gör vi inte i framtiden.

att
att
att
att
kr/km.
att
att
att

ersättning endast ges för resa med flyg baserat på fossila bränslen om
tidsvinsten är mer än 7 h.
resa med bil ska främst ske där bilen drivs med fossilfria bränslen som till
exempel el, biogas, etanol eller HVO.
ersättning för resa med bil endast ges om bränslet i denna är el, biogas,
etanol eller HVO100 och då uppgående till 1,85 kr per km.
ersättning för resa med cykel, vid resa (enkel väg) över 5 km, uppgår till 1
upphandling och inköp främst sker från företag med hållbarhetspolicy.
UNF ska klimatkompensera genom certifierat företag vid val av ickefossilfria färd- och drivmedel.
kongressen uppdragsger förbundsstyrelsen att uppdatera resepolicyn.

Jens Jörgensen Moberg reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut att skicka ett Fossilfritt UNF
till kongressen.
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Det finns mycket vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan. Vissa svårare och vissa
lättare. En sak vi kan göra är till exempel att äta mindre kött. Detta eftersom köttindustrin
anses stå för nära 15-20 procent av vår totala klimatpåverkan. Om UNF kan minska sin
klimatpåverkan så stort genom att endast välja annorlunda kost på förbundsnivå, anser
förbundsstyrelsen att det är exakt rätt sak att göra i en kritisk tid som vi är i nu.

Vi lever i en tid där vi medvetet galopperar mot en klimatkris. Vi inser ofta inte vidden av
vad det kommer innebära om vi inte lyckas begränsa den globala medeltemperaturen till
1,5 grader Celsius. Klimatkrisen kommer innebära förödande höjda havsnivåer,
naturkatastrofer, rubbat ekosystem, krig kring naturresurser, utdöende arter, miljontals
klimatflyktingar, torka – ja, världen som vi känner den kommer vara ett minne blott.
Forskarvärlden är enig om att köttproduktionen, och köttindustrin, är en klimatbov som
helhet.3 Även om det finns bättre och sämre kött så är det uppenbart att vi drastiskt
behöver minska vårt köttätande. Sedan 1990 har vi i Sverige nämligen fördubblat vår
köttkonsumtion. Det är alltså uppenbart att vi äter för mycket kött – och för mycket fel
kött.
Viktigt att betona att boven här är köttindustrin, och inte till exempel svenska bönder och
svenskt kött. Det kött vi förtär på förbundsarrangemang och förbundsnivå – och
egentligen i hela UNF- är främst inte inhemskt, ekologiskt och närodlat. Det är inte kött vi
kan ”spåra” när vi beställer in en pizza med skinka på, eller libanesisk catering.
Köttindustrin – som industri – står för nära 15-20 procent av vår totala klimatpåverkan.
Det innebär att om UNF på förbundsnivå blir köttfritt så minskar vår klimatpåverkan med
så många procentsatser. Det sägs att vi har ungefär 10 till 12 år på oss att ställa om, innan
det är försent. Det blir då enkel matematik att inse att vi måste göra allt vi kan innan det är
försent. Så även UNF.
En bra läsning om köttets klimatpåverkan är ”Warning to humanity” som i november 2017 skrevs under av 15,364 forskare runt
om i världen där de bland annat uppmanade till att minska vår köttkonsumtion per capita
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Ingen UNF:are får livsskadande men av att inte äta kött på ett par förbundsarrangemang
om året, likväl som förbundsstyrelseledamöter på förbundsmöten etc. Vad individer gör
och förtär på sin fritid har inte UNF att göra med. Däremot har vi ansvar för vad UNF är
med och bidrar med i frågan. Förbundsstyrelsen anser att ett köttfritt UNF kan fylla många
funktioner. Det kan till exempel vara inspiration till att våga äta mer köttfritt även utanför
UNF. Det kan samtidigt skapa medvetenhet i frågan om klimatkrisen, där vi sakta inför
fler åtgärder. Dessutom är det väldigt praktiskt att slippa servera kött, och även viktigt att
inte vara med och bidra med att kött är en norm.
Vi står inför ett enkelt val som många andra ungdomsorganisationer gjort. När vi lever i
en tid där varje insats är livsviktig är frågan: Vi kan välja att bli ett köttfritt UNF och
minska vår klimatpåverkan med hela ca 15-20 procent - tar vi den chansen? Vad kan vi
säga när ungdomar undrar vad UNF gör för vår tids ödesfråga? Åtminstone så förtär vi
inte kött, kan vi säga. Till att börja med.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

från och med kongressen 2019 ska kosten vara köttfri vid alla tillfällen där
förbundet bekostar förtäringen

Olle Åkesson reserverar sig mot förbundsstyrelsens beslut om Ett köttfritt UNF
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Förbundsstyrelsen har en hel rad olika styrdokument som reglerar olika delar i
förbundsstyrelsearbetet. Dessa olika styrdokument ligger på olika nivåer i styrning, dels
kongressdokument som en kongress antagit och där kongressbeslut krävs för att
uppdatera, dels förbundsstyrelsedokument som antagits på ett förbundsstyrelsemöte som
kan rivas upp på ett sittande förbundsstyrelsemöte.
Jäv innebär en situation där en person kan tänkas vara partisk. Förbundsstyrelse anser inte
att den som instans ska kunna riva upp, strunta i eller göra avsteg från i sitt arbete.
Förbundsstyrelsen anser också att detta dokument ska förankras hos medlemmarna genom
kongressbeslut då det är ett viktigt verktyg för att legitimera förbundsstyrelsens existens.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta jävpolicyn i sin helhet
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Under en längre tid har UNF:s förbundsstyrelse diskuterat frågan om hur styrelsen ska
förhålla sig till situationer där jäv och intressekonflikter kan förekomma. Relationer som
finns mellan olika företrädare inom förbundet samt mellan företrädare och annan instans i
organisationen gör att frågan aktualiseras och måste ständigt följas upp.

Med jäv innebär en situation eller sakfråga där en person kan tänkas vara partisk. Det finns
olika former av jäv som kan bli aktuella:


Personliga jävsituationer är sådana där beslutet kan ha påverkan på individen själv.



Relationer som betecknas inom ramen för jäv och intressekonflikter inom UNF är
relationer som kopplas till släktskap, familje- och kärleksförhållanden.



Övriga jävsituationer kan komma på tal då person/personer inom förbundet har
särskild ställning till annan styrelse, distrikt, förening, individ eller dylikt som kan
påverka ens ställning i sakfrågor. Dessa situationer prövas innan beslut.

Med förbundet menas förbundsstyrelsen och andra relevanta ideella på förbundsnivå.

Syftet med att ha rekommendationer angående jäv och intressekonflikter är flerfaldiga. Det
handlar om att minimera risk för misstanke om partiska bedömningar och beslut utifrån
egenintresse och/eller relationer. Förbundsstyrelsen har ett ansvar och förtroende inför
dess medlemmar. Detta ansvar och förtroende är viktigt och ska förvaltas väl.
UNF:s medlemmar har genom kongressen utsett förbundsstyrelsen för att verkställa beslut
i enlighet med kongressens vilja. Förbundsstyrelsen måste ständigt upprätthålla sitt
förtroende inför dess medlemmar, genom att se över rutiner för hur jäv och
intressekonflikter ska undvikas och aktivt arbeta för att undvika att dessa situationer kan
uppkomma. Som medlem ska en känna en trygghet i att förbundsstyrelsen tar dessa frågor
på högsta möjliga allvar.
I detta finns både ett kollektivt ansvar som del av gruppen förbundsstyrelse, men det finns
också ett enskilt ansvar som ledamot.

Den allmänna rutinen ska vara att:
Sida 230 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik



Situationer där jäv och intressekonflikt kan komma på tal ska undvikas på alla sätt.



Personer med relationer som faller under definitionen om jäv och intressekonflikt
inte ska sitta i samma arbetsgrupper.



Person med relation till annan instans som faller under definitionen om jäv och
intressekonflikt inte ska sitta i arbetsgrupp som beslutar om eller lägger förslag
som kan påverka den instansen.



Personer inte har beslutsrätt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.



Personer med relationer som faller under definitioner om jäv och intressekonflikt
inte ska delta i beslut där ens ställningstagande i sakfrågan kan påverkas av den
egna relationen.



Personer med relationer som faller under definitionen om jäv och intressekonflikt
ska under styrelsemöten eller annan beslutsfattande instans lämna rummet vid
diskussion av sakfrågor där ens ställningstagande kan påverkas av den egna
relationen.



Förbundsstyrelseledamot som anställs av förbund, distrikt eller förening i UNF ska
lämna sitt förbundsuppdrag

Förbundsstyrelsen har ansvar för att tolka detta policydokument så att det fullföljs.
Uppföljning ska ständigt göras för att hålla diskussionen levande. Det ligger på
förbundsstyrelsens ansvar att skapa rutiner för uppföljning.

Kongressen fastställer detta policydokument.
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Att vara en nykterhetsrörelse kräver ansvar. Vi tycker det är dags att vi tar ansvar när det
gäller tobak. Vår tobakspolicy känns förlegad och som något vi borde ändra på. Riksdagen
beslutade tidigare i år att förbjuda tobak från uteserveringar och allmänna platser. Hur kan
Sverige och samhället i stort vara snabbare än oss på att anamma den förändring som
pågår?
Vi talar ofta om hur illa alkoholindustrin är. Vi vet även att de som sitter i styrelserna för
alkoholindustrin ofta sitter i styrelser för tobaksindustrin. Ändå väljer vi att indirekt stötta
tobaksindustrin genom att låta deras produkter rökas under våra evenemang. Som den
folkrörelse vi är bör vi i sann anda av solidaritet ta steget för en tobaksfri miljö under vår
verksamhet.
Förslag till beslut
att

det ska råda nolltolerans mot tobak på all verksamhet inom UNF
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Antagen vid kongresserna i Borås 2013.

I IOGT-NTO-rörelsen arbetar vi för drogfrihet. Som droger definierar vi medel som är
berusande, beroendeframkallande och giftiga. Det är såväl de politiska, medicinska som
sociala effekterna av drogbruket som ligger till grund för vårt engagemang.

Eftersom tobak per definition inte är en drog har IOGT-NTO-rörelsen valt att inte
likställa tobak med alkohol och narkotika i medlemslöftet. Inget av de fyra förbunden
ställer krav om vuxna medlemmars personliga ställningstagande mot tobak, men
organisationens verksamhet strävar efter att vara helt tobaksfri.
För att undvika att deltagarna utsätts för tobakens negativa effekter eller påverkas att själva
bruka tobak är IOGT-NTO-rörelsens arrangemang och verksamhet alltid tobaksfria.
Därför sker eventuellt bruk av tobak utom synhåll från övrig verksamhet.
Som tobaksbrukare är det viktigt att tänka på förebildsfrågan för IOGT-NTO-rörelsens
medlemmar.

Varje förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan också anta regler som utöver denna
rörelsegemensamma tobakspolicy mer specifikt anger bestämmelser inom den egna
organisationen. Tobakspolicyn ska göras känd i organisationen.

Antagna vid kongressen i Borås 2013.
UNF har förutom den rörelsegemensamma tobakspolicyn specifika förbundsregler som
gäller alla UNF:are på UNF-verksamhet, rörelsegemensamma arrangemang och
samarrangemang med andra organisationer. Ledare och andra med ansvar för
verksamheten ska se till att deltagare känner till tobakspolicyn och att den följs. Deltagare
som bryter mot tobakspolicyn kan skickas hem på egen bekostnad.
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Alla medlemmar och anställda inom UNF ska vara tobaksfria när de företräder UNF.

Tobaksbrukande ska aldrig vara en social aktivitet och görs därför aldrig i grupp
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På UNF:s kongress 2015 i Lund beslutades det under §150 i UNFs principer att UNF ej ska
samarbeta med eller ge Sverigedemokraterna tillfälle att torgföra sina åsikter. Därav skall
ingen aktivitet arrangerad av UNF bjuda in Sverigedemokraterna; oavsett tillfälle. Detta
går emot UNF:s grundstadgar om att arbeta för ett demokratiskt och solidariskt samhälle
samt underminerar att UNF ska vara partipolitiskt obundet. Sverigedemokraterna bryter
mot UNF:s tolkning av solidaritet och har en invandringspolitik som går emot hjärtat av
vår organisation. Partiet bör inte få tillfälle att sprida sin invandrarfientliga politik; men
partiets alkoholpolitik bör inte exkluderas ur UNF:s drogpolitiska debatter baserad på en
annan, orelaterad politik.
Genom att utesluta en stor del av Sveriges politiska närvaro som efter valet 2018
representerar 17,8% av Sveriges röstande befolkning från exempelvis debatter motverkar
UNF direkt den demokratiska och solidariska värld vi strävar efter. Genom att ta ställning
gentemot ett politiskt parti antar organisationen en politisk åsikt och direkt bryter mot
den partipolitiskt obundna andan som organisationen är menad att ha. Det är orimligt att
sekularisera all politik som ett parti för baserat på en orelaterad definition av solidaritet.
Att inte bjuda in Sverigedemokraterna till debatter som inte har med invandringspolitik
att göra ger en politisk närvaro som inte är representativt för samhället. Att inte
representera hela samhället på debatter urholkar syftet med debatten själv.
Vi anser att eftersom vi nu ej får bjuda in en förtroendevald i Sverigedemokraterna till
exempel en debatt, verkar vi gentemot ett odemokratiskt och osolidariskt samhälle,
eftersom vi utesluter en stor del av vad det svenska folket tycker. Under §150 i
kongressprotokollet 2015 beslutades det att grundutbildningen skall ha en del om
likabehandling. Men om vi utesluter Sverigedemokraterna ur exempelvis en debatt med
andra politiska partier, är det då en likabehandling? Vi anser att det ej är så. Det skall
snarare vara så att man utesluter individer på grund av deras beteende då de kan verka mot
vår vision.
Motionärerna föreslår kongressen besluta
att
upphäva besluten under §150, första, sjunde och nionde att-satsen i
kongressprotokollet från 2015
att
stärka §150 i kongressprotokollet 2015 tionde att-satsen om likabehandling i
grundutbildningen
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Motionärer
UNF Jämtland

Förbundsstyrelsen delar inte åsikterna som framförs i motionen, och anser tvärtom att de
beslut som togs på kongressen 2015 är det som är rätt för demokratin och solidariteten.
Att inte ge någon utrymme att torgföra sina åsikter – som anses vara odemokratiska och
osolidariska – är inte att vara odemokratisk. Det är att ta ställning i frågan.
Sverigedemokraternas splittrande och rent ut sagt rasistiska syn på våra medmänniskor
fungerar inte ihop med vad vi anser vara demokratiskt. Därför ska vi inte ge ytterligare
möjlighet för dessa åsikter att få utrymme att växa.
UNF:s roll är inte att skapa bästa möjliga forum för politiska partier att framföra sina
åsikter. Att vi är demokratiska eller inte kan inte baseras på det. Därför anser vi att det är
missvisande att anse att UNF är ”odemokratiska” för att vi inte skapar ytterligare tillfällen
för Sverigedemokraterna att framföra sina åsikter.
Att exkludera Sverigedemokraterna från att uttrycka sina åsikter i helhet kan anses vara
odemokratiskt, men det UNF tagit beslut är om att det inte ska göras under UNF:s tak.
Sverigedemokraternas bild av till exempel vem som hör hemma och inte i vårt Sverige gör
att våra medlemmar kan känna sig otrygga och ovälkomna. Det tycker vi inte är okej under
UNF:s tak.
I motionen kan det läsas att ”Partier bör inte få tillfälle att sprida sin invandrarfientliga
politik; men partiets alkoholpolitik bör inte exkluderas ur UNF:s drogpolitiska debatter
baserad på en annan, orelaterad politik.”
Detta håller förbundsstyrelsen inte med om. För det första är inte Sverigedemokraterna ett
problematiskt parti endast på grund av sin invandrarpolitik. Det är att sprida den
uppfattningen rasistiska krafter, som Sverigedemokraterna, vill måla upp.
Sverigedemokraterna är problematiska på fler håll än så. Dessutom står UNF för
nykterhet, solidaritet och demokrati. Alltså kan vi inte bara strunta i demokrati och
solidaritet, för att vi vill att partierna ska få chans att framföra sina drogpolitiska frågor.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Vår fina folkrörelse är i ett skede av konstant demokratisering. Processen kan inte
avstanna och borde vara progressiv och följa med i tiden. Vartannat år kallas det till
kongress för att göra våra medlemmar delaktiga i utvecklingen av organisationen. Men jag
frågar mig om inte vår demokrati kan vara mer effektiv. Andra organisationer har flera
beslutande stämmor under tiden vi bara har en.
Vi måste som ungdomsförbund vara flexibla och följa med i tiden. Därför finns det vissa
beslut som måste tas just snabbt och flexibelt av förbundsstyrelsen, någonting som kan
lämna medlemmar utanför den demokratiska processen. Medlemmarna måste kunna vara
mer inkluderade i beslut som tas mellan kongresserna, det här är någonting vi pratat om
länge i förbundet. Men vi har inte agerat på det. Förbundsstyrelser som kommer och går
har sina olika sätt för att inkludera medlemmarna, men vår demokrati måste kunna vara
tidlös. En förbundsstämma mellan kongressåren kan lösa det här och samtidigt skapa en ny
och stark tradition att vara stolta över.
Att tillåta för vår rörelse att vara såhär demokratisk och samtidigt inte kompromissa med
kongressens beslut och mandat kan bli svårt, men jag tror att om vi reglerar det här genom
tydliga stadgar kommer inget problem uppstå. Det är rimligast att förbundsstämman
endast behandlar enskilda motioner och förslag från medlemmar, samt propositioner och
rapporter från förbundsstyrelsen. Förslagsvis föreslår förbundsstyrelsen att samma
arbetsordning används som beslutad av kongressen
Mot denna bakgrund föreslår jag kongressen besluta
att
att

Förbundsstyrelsen till nästa kongress 2021 föreslår stadgeändringar inför
implementeringen av en extra förbundsstämma.
Denna förbundsstämma ska behandla enskilda motioner, förslag,
propositioner och rapporter från förbundsstyrelsen med undantag från
stadge- och principändringar, budgetförändringar, val av förtroendeuppdrag

att

samt ändringar i arbetsplanen, eller
Förbundsstyrelsen utreder frågan om förbundsstämma och lägger förslag till
kongressen 2021 baserat på utredningens resultat.

Motion av
Jacob Nehrer, UNF Effekt
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Förbundsstyrelsen håller med om bilden som motionärer beskriver. Hur involverade
medlemmar har varit i förbundsstyrelsens beslut har verkligen varit på individnivå. Två år
är både en kort och en lång period för UNF och ibland har förbundsstyrelser varit tvungna
att gå emot kongressbeslut, bara för att det har blivit inaktuellt.
IOGT-NTOs förbundsstyrelse ska utreda deras kongressformer och har bjudit in Junis,
UNF och NSF att vara med på den utredningen. I och med den utredningen kommer vi att
kolla på till exempel kongressens tidpunkt och antal dagar med mera. I den utredningen
kan vi också kolla på det motionärer ber om.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
Förbundsstyrelsen i sin utredning om framtiden kongressformer också
utreder behovet och funktionen av en extra förbundsstämma.
att
anse motionen besvarad
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En viktig del av att engagera sig i en organisation är medlemskapet. Det ger möjligheter
och rättigheter att påverka inom organisationen och att arbeta för en bättre värld
tillsammans med andra personer. Ett medlemskap i en ungdomsorganisation kommer att
avslutas. Oftast är det frivilligt men ibland så måste en organisation utesluta människor,
antingen för att de aktivt motverkar organisationens syfte, eller för att säkra
medlemmarnas säkerhet. Men ett uteslutningsärende kan vara mycket påfrestande för
individen, och därför är det viktigt att det genomgående sköts enligt tydliga och rättvisa
ramar.
I ett uteslutningsärende är det viktigt att den anklagade är välinformerad om processen,
både vad som har hänt, och vad som kommer att hända framöver. Detta för att inte göra
situationen onödigt stressande. Det är även viktigt att den anklagade meddelas så fort ett
beslut fattats.
I nuläget finns det ingen fungerande plan för hur ett uteslutningsäende ska skötas vilket
skapar onödig stress och ångest för en person som blir misstänkt för något som skulle
kunna vara till grund för en uteslutning.
Vi föreslår kongressen att besluta:
att
till.
att

Förbundsstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur ett uteslutningsärende ska gå
Dessa riktlinjer ska finnas tillgängliga för alla medlemmar och delges den
misstänkta vid ett uteslutningsärendes öppnande.

Lovisa Edström
Ellen Hjort
Sigrid Björk
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UNF:s förbundsstyrelse delar uppfattningen om att det kan tyckas vara otydligt vad som
gäller vid uteslutning. Förbundsstyrelsen har därför internt tagit fram ett dokument som
beskriver processen steg för steg vid uteslutningsärenden. Riktlinjer utöver det anses vara
överflödigt i dagsläget.
Förbundsstyrelsen anser samtidigt att detta inte är något vi borde ha ett kongressbeslut
kring. Vi tror inte att vägen framåt är ett kongressbeslut. En förbättring av processen bör
löpande utvärderas för att bli så bra som möjligt. Kritik mot hur nuvarande process är sunt
och kan ligga som bra grund för vilka förbättringar som kan ske framöver. För kännedom
finns nuvarande process som bilaga.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.
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1. Dokumentation av vad som har hänt, samt vad som får en förbundsstyrelseledamot att
vilja lyfta frågan om uteslutningsprocess skall inledas.
2. Efter dokumentation meddelas revisorer och förbundsordförande rådfrågas om ärendet
bör lyftas för vidare utredning.
3. Beslut om uteslutningsärende ska lyftas tas beslut om på förbundsstyrelsemöte. Samt
vem/vilka som sköter processen vidare. Samt extra FS-möte för att fatta beslut i frågan.
4. Personen det gäller blir konfronterad om att en utredning pågår
5. Personen får därmed chans att yttra sig, både muntligt och i pappersformat
6. Efter det görs avvägande av ansvarig person som presenterar utredning + förslag till
beslut till förbundsstyrelsemötet
7. Beslutet meddelas till sagda person, distrikt och förening det berör.
8. Personen har därmed 1 månad på sig att överklaga, om denne vill det så.
9 process är avslutad
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Kongressen föreslås besluta
att
anta uppdragsbeskrivningen
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Val av internrevisorer för Ungdomens Nykterhetsförbund sker på kongressen på förslag
av valberedningen i enlighet med stadgarnas § 2:2. Kongressen väljer två till tre
internrevisorer och två ersättare, vilka väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie
kongress. Internrevisorerna 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. Formellt val av auktoriserad revisor
måste göras årligen av internrevisorerna och beslutet ska protokollföras och överlämnas
till förbundsstyrelsen.
Den som väljs till internrevisor måste vara medlem i något av IOGT-NTO-rörelsens fyra
förbund. Internrevisorn bör ha en gedigen kunskap och erfarenhet av arbete inom UNF:s
olika instanser och ett brett kunnande om organisationsledning. Internrevisorn bör även
ha ekonomisk kompetens inom redovisning och revision.
Internrevisorerna är utsedda av och därmed underställda kongressen. De är fristående från
och oberoende av UNF:s förbundsstyrelse och övriga delar av UNF. Ersättarna har, så
länge de inte inträder i tjänst, inte något självständigt revisionsansvar, men har möjlighet
att följa verksamheten och lära känna rollen som revisor.
Eftersom UNF ska granskas av både internrevisorer och auktoriserad revisor krävs en
tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan revisorerna för att kunna uppnå en effektiv
revision.
Den auktoriserade revisorn har primärt fokus på redovisning och extern regeltillämpning
avseende UNF:s förbundsstyrelses verksamhet och ekonomiska förvaltning och bör av
förtroendeskäl vara strikt oberoende av föreningen. Den auktoriserade revisorn har
expertkunskaper inom ekonomi och revision och är därför mest lämpad att utföra
huvuddelen av den ekonomiska granskningen, för att på bästa sätt uppnå en effektiv
revision.
Internrevisorerna har ett föreningsdemokratiskt fokus med inriktning på
ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten. Deras granskning avser UNF:s
förbundsstyrelse och dess organisationsledning och häri ingår att granska de
stödfunktioner som anställda tjänstemän erbjuder förbundets medlemmar.
Internrevisorerna ska, likt den auktoriserade revisorn, granska förbundsstyrelsens
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ekonomiska förvaltning, men bör i detta arbete hitta ett arbetssätt som kompletterar,
snarare än strikt efterliknar, den auktoriserade revisorns granskning. Internrevisorerna
bör lägga huvudfokus på intern regeltillämpning av stadgar, grundsatser, ideologiska
program och kongressens beslut för att därmed säkerställa transparens och
interndemokrati. De måste även använda sitt eget kunnande om UNF som organisation
och om organisationsledning för att kunna granska ändamålsenligheten och effektiviteten i
verksamheten, vilket är målet med internrevisionen.
Att den auktoriserade revisorn respektive internrevisorerna har olika fokus innebär inte
någon skillnad i ansvar. Varje ordinarie revisor har ett eget revisionsansvar och rätt att
självständigt utforma och föredra en revisionsberättelse. I praktiken bör givetvis enighet
eftersträvas, men det individuella revisionsansvaret är övergripande.
Avgående internrevisorer bör ge nyvalda internrevisorer en grundläggande överlämning
för att de nyvalda revisorerna ska få inblick i granskningen under den senaste
mandatperioden.
De nyvalda internrevisorerna bör inleda sitt arbete med att genomföra en analys av vilka
risker och kärnområden som finns i organisationen. Utifrån denna analys och kongressens
beslut bör en revisionsplan upprättas som beskriver vilka områden som ämnas granskas
och preliminärt när under mandatperioden denna granskning ska ske. Denna
revisionsplan bör förmedlas till förbundsstyrelsen senast 31 december det år revisorerna
blivit valda.
Samtliga revisorer avger till kongressen revisionsberättelse och ger förslag till beslut om
ansvarsfrihet för UNF:s förbundsstyrelse, samt fastställande av resultat- och
balansräkningar. Internrevisorerna har möjlighet att göra detta självständigt, men bör
eftersträva att avlämna en med den auktoriserade revisorn gemensamt upprättad
revisionsberättelse.
Internrevisorerna till kongressen även avge en skriftlig rapport om sin granskning av
ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten. I denna rapport finns möjlighet att
lägga förslag för kongressen att besluta om. Slutsatserna i denna rapport bör också
presenteras muntligt vid kongressen.
Därutöver ska internrevisorerna till kongressen lämna förslag på ny uppdragsbeskrivning.
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Internrevisorerna kan, när de finner det lämpligt, avge rapporter, rekommendationer och
muntliga redovisningar till UNF:s förbundsstyrelse och generalsekreterare. Dessa
rapporter kan också efter beslut från revisorerna offentliggöras på det sätt och i de kanaler
som revisorerna så önskar.
I uppdraget från kongressen ingår endast att revidera UNF:s förbundsstyrelses verksamhet.

Internrevisorerna har rätt att få utredningsstöd från förbundets tjänstemän i rimlig
utsträckning.
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Ibland antar UNF:s kongresser beslut som är att betrakta som långsiktiga principer som
ska styra eller vägleda organisationen under mer än en mandatperiod. För att dessa
principer inte ska falla i glömska samlas de i ett dokument som benämns UNF:s principer
som ska skickas för revidering till varje kongress. En annan anledning till detta är att
senare kongresser ska ha en möjlighet att bekräfta eller förkasta de principer som tidigare
kongresser antagit. För att underlätta för kommande styrelser och granskande organ att
använda och följa upp dokumentet och öka dess legitimitet föreslår förbundsstyrelsen ett
reviderat förslag på principer. Ambitionen är att bara ha kvar de principer som fortfarande
är aktuella, som styr på ett relevant sätt och som inte regleras i andra dokument. Det är
viktigt om principerna på allvar ska kunna vara ett effektivt styrdokument.
De principer som förbundsstyrelsen valt att stryka har delvis att göra med att de redan
regleras från andra håll likt den med Accent där medlemmar över 20 år anses vara
medlemmar i IOGT-NTO och därigenom redan får Accent. Andra argument är att vi
redan har en inköpspolicy som reglerar våra inköp och att styra vad för tjänster vi ska köpa
i principerna kan ses begränsande eftersom de kräver kongressbeslut.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

att
Lund
att

att

stryka ”UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med
schyssta villkor för sina anställda” från Uppsala samt ” UNF köper hållbara
produkter, alltså ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara produkter, då vi
jobbar för en bättre värld” från Lund
stryka ”Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år” från
revidera ”UNF bemöter vid behov men samarbetar inte med eller ger
Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom tillfällen att
torgföra sina åsikter” från Lund till ”UNF bemöter vid behov men
samarbetar inte med eller ger Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk
Ungdom eller Ungsvenskarna SDU tillfällen att torgföra sina åsikter”
revidera ” Medlemsvärvningskampanjer ska klart betona vår ideologi och
inte materiella förmåner” från Köping samt ” I allt UNF-material och i alla
sammanhang gällande medlemsökning nämns alltid uppföljning som en vital
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att

att
att
att

del” från Borås till en ny princip ”Alla sammanhang gällande medlemsökning
ska klart betona vår ideologi och ha uppföljning som en vital del.
stryka “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”
stryka § 240 “Det ska finnas ett jämlikhetspass i alla UNF:aren-utbildningar"
stryka §169 “Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra
faktorer när man utser dem som ska sitta i utskott, leda kurser osv.
revidera UNF:s principer i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
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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.
Sida 249 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

● § 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 synoch 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.
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o

Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven betalning eller uteslutning.

o

En medlem kan utträda genom att anmäla sitt utträde.

o

En medlem som under två års tid inte har betalat sin medlemsavgift stryks ur medlemsregistret.

o

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 distriktsstyrelsen eller
förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen.

o

En medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de framgår av IOGT- NTOrörelsens grundsatser eller som skadar organisationen, eller dess verksamhet eller dess
medlemmar kan också stängas av från verksamhet eller uteslutas. Beslut om uteslutning
detta kan bara fattas av förbundsstyrelsen med undantag för när nykterhetslöftet bryts.

o

Distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen äger rätt att stänga av en medlem från verksamhet.
En avstängning innebär att medlemmen inte är välkommen på någon av UNF:s
verksamheter. En avstängning ska vara tidsbegränsad och efter passerat slutdatum är
medlemmen fri att återigen delta på verksamhet.

o

Under ett uteslutnings- eller avstängningsärende kan en medlem pausas från
förtroendeuppdrag. Beslut om att pausa förtroendeuppdrag kan bara fattas av
förbundsstyrelsen.

o

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
Sida 252 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen ska också den uteslutna medlemmens förening
informeras. Om beslutet har fattats av föreningsstyrelsen eller distriktsstyrelsen kan medlemmen
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad efter att medlemmen har informerats
om uteslutningen eller avstängningen. Förbundsstyrelsen kan då upphäva beslutet.
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I stadgarna står det att föreningarna ska skicka ombud till distriktsårsmötet och att
årsmötet
sedan är beslutsmässigt om minst hälften av de anmälda ombuden är på plats, dock minst
tre.
I flera år har Jämtlands distrikt gjort enligt stadgarna för att sedan under punkten om
antalet
röstberättigade tagit beslut om att alla närvarande medlemmar får rösträtt förutom frågor
om
egen förvaltning eller arvode då distriktet annars har haft få ombud på plats. Efter en kort
undersökning har det visat sig att fler distrikt gör på liknande vis och ger alla medlemmar
en
röst.
IOGT-NTO Jämtland har varit ett pilotdistrikt för att dels testa olika mötesformer och där
har
det dels varit att alla medlemmar har haft rösträtt och föreningarna har därmed inte
skickat
ombud, detta har visat sig fungerat bra och har varit uppskattat bland medlemmar.
Vi tror att om man låter alla medlemmar rösta och få sin röst hörd, mer än yttranderätten
medlemmen har gör att fler känner sig sedda och lyssnade på samt får distriktet mer
samman och närmare medlemmarna än endast mot föreningarna. Vi tror dock fortfarande
att
ombud från distriktet till kongressen är det bästa sättet, för att inte göra kongressen allt för
ohållbart stor.
Distriktsårsmötet är fortfarande relativt nära medlemmarna och vi önskar att många
kommer
på årsmötet för att göra sin röst hörd och genom att ge fler möjlighet att rösta, kommer
fler
automatiskt att bli hörda. Vi tror att detta kan gynna många distrikt, främst de mindre som
eventuellt kan ha svårt att hitta ombud och få ihop ett bra årsmöte.
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UNF Jämtland föreslår kongressen besluta:
att

att

att
senaste

ändra i §3:2 i UNF:s stadgar från Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till distriktsårsmötet senast tio dagar innan distriktsårsmötet
öppnas.
Till medlemmarna ska ha tillgång till handlingarna och revisorerna ska ha
fått alla handlingar senast tio dagar innan distriktsårsmötet öppnas.
ändra i §3:2 i UNF:s stadgar från Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det
har blivit kallat enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden
är närvarande, dock minst tre.
Till Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt
stadgarna och minst hälften av de anmälda medlemmarna är närvarande,
dock minst tre.
ändra i §3:3 i UNF:s stadgar från De personer som valts till ombud till det
ordinarie distriktsårsmötet är också ombud på det extra distriktsårsmötet,
om inte ett föreningsmöte beslutar något annat.
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Förbundsstyrelsen vill börja med att tacka för den inkomna motionen. Vi anser många
fördelar med att ha kvar stadgan så som den är när det kommer till den här frågan. En av
de största anledningar är att alla olika föreningar i distriktet ska ha samma grund att skicka
ombud på, vi anser att det är mer demokratiskt att föreningarna får ombud efter
medlemsantal. När man är på distriktsårsmöte är tanken att man ska representerar vad
föreningen tycker och inte en själv som enskild medlem, det är precis som att när man åker
på kongress väljer man personer som ska representera vad distriktet vill. En annan aspekt
för att fortsätta ha kvar det som idag är att det är för att säkerställa att det tillräckligt med
aktiva föreningar i distrikten eller att det minst finns 3 påbörjande tiotal i en förening för
att det inte ska vara möjligt för tillexempel 2 personer att bestämma hur ett distrikt ska
arbeta eller använda sina pengar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.
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Vi, Jonathan Spånberger och Simon Brehmer, har haft rollen som förtroendevalda
revisorer sedan kongressen 2017. Vi har under mandatperioden granskat
förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning i enlighet med stadgarnas § 2:15 som
reglerar vårt uppdrag.
Vår bild är att vi har tolkat vårt uppdrag annorlunda än tidigare förtroendevalda revisorer:
Vår infallsvinkel till revisionen har varit att inte främst lägga fokus på att granska UNF:s
ekonomi, utan istället i större utsträckning utföra ”intern revision” genom att granska
förbundsstyrelsens beslut och arbete, kansliets stödjande funktioner till distrikt och
föreningar, och organisationsförändringar som skett under mandatperioden. Detta har vi
granskat utifrån stadgar, kongressbeslut och vår förståelse av UNF som organisation.
Resonemanget bakom att lägga vårt fokus på intern revision som den nämnd ovan följer
av att vårt arbete kompletteras av arbetet från den auktoriserade revisorn. Den
auktoriserade revisorn har bättre möjligheter än oss att effektivt utföra ekonomisk
granskning, medan vi förtroendevalda revisorer, eftersom vi som medlemmar i
nykterhetsrörelsen har en större förståelse för UNF internt, har bättre möjligheter att
utföra granskning utifrån våra interna regler och kritiskt granska
organisationsförändringar. Denna rapport behandlar enbart den interna granskningen
som nämnts ovan och skiljer sig därmed från den revisionsberättelse som avlämnats av oss
och den auktoriserade revisorn gemensamt avseende förbundets ekonomi och styrelsens
förvaltning.

Vi har under mandatperioden löpande arbetat nära förbundsstyrelsen och
generalsekreterarna för att kunna följa deras arbete löpande, ge rekommendationer och
svara på frågor. Vi har följt styrelsens arbete genom att granska mötesprotokoll. Vi har
löpande följt den ekonomiska utvecklingen genom månatliga rapporter och diskuterat de
budgetrevideringar som styrelsen beslutat om under mandatperioden, vilka följts upp
särskilt med kassören kring boksluten för 2017 och 2018. Vi har granskat kansliets
stödjande funktion kring förenings- och medlemsadministration, med stort fokus på
implementeringen av det nya medlemssystemet eBas, första gången under slutet av 2017
och som uppföljning tidigt under 2019. Som en del i detta, såväl som den granskning vi gör
Sida 257 av 406

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

för MUCF:s räkning, har vi även stickprovsvis granskat medlemstalonger och
årsmötesprotokoll. Vi har även granskat förbundets personalhantering och granskat
personalrelaterade policys, riktlinjer och resultat från enkätundersökningar bland
personalen.

Utöver den planenliga granskningen har en stor del av vårt arbete lagts på att granska
extraordinära händelser. Bland dessa bör främst nämnas processerna kring
förbundsordförande Max Johanssons avgång, den omfattande organisationsförändringen
med tillhörande omfördelning av verksamhetsutvecklare, arbetet med att utreda framtida
distriktsgränser, samt införandet av en uppförandekod för förtroendevalda.

Vår bild av förbundsstyrelsens arbete under mandatperioden är till största del positiv, där
vi bland annat vill nämna införandet av eBas och styrelsens hantering av en utmanande
ekonomisk situation med minskade intäkter som särskilt positiva delar. Vi har i flera delar
av vår granskning lämnat kommentarer och förslag på åtgärder som vi tror kunnat leda till
förbättring, och har bara vid ett fåtal tillfällen behövt lämna direkt kritik. Kritiken vi
lämnat har berört den omfördelning av verksamhetsutvecklare som genomfördes inom
den större organisationsförändringen, där vi menar att förbundsstyrelsen agerat
klandervärt när de frångått beslut och riktlinjer från kongressen, samt kritik kring
processen rörande förbundsordförande Max Johanssons avgång. Vår bild av denna process
är att det funnits interna konflikter inom styrelsen som förbundsstyrelsen var oförmögen
att hantera på ett bra sätt och som tilläts eskalera till den grad att förbundsordförandens
avgång var oundviklig. Vad vi i denna process valt att kritisera är hur styrelsen hanterade
processen under de månader närmast avgången, där vi menar att situationen hade kunnat
hanteras bättre av samtliga parter och avgången därmed hade varit möjlig att undvika.
Däremot finner vi inget att kritisera i det slutgiltiga beslut som kvarvarande styrelse tog i
att inte ha fortsatt förtroende för förbundsordföranden, eftersom situationen i det läget
hade tillåtits bli så pass infekterad att en avgång i våra ögon var oundviklig. I de fall vi
lämnat kritik och förslag har vi i oftast mötts av förståelse och en vilja att utvecklas från
förbundsstyrelse och övrig organisationsledning. Vi är ser därför positivt på UNF:s
framtida ledning och revisionsprocesser. Vår enda kvarvarande oro gäller utvecklingen av
finansieringsprojektet INRIF:s insamlingsarbete, där också avgående förbundsstyrelse
delar vår oro. Detta projekt går för närvarande med stora förluster och uppnår därmed inte
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på något sätt ambitionen om att vara ett sätt att finansiera IOGT-NTO-rörelsens framtida
verksamhet. Utvecklingen av detta projekt blir därför en av de viktigaste frågorna för
framtida styrelser att hantera, där trenden av stora förluster måste vändas snarast om
projektet ska ha något existensberättigande.
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För att kunna säkerställa en effektiv revision under framtida mandatperioder föreslår vi
följande två stadgeändringar:
Vi föreslår mötet besluta
Att
ersätta stadgarnas §2:6 punkt i), u) och v) med:
i) föredragning av revisionsberättelser och internrevisorernas rapport
u) fastställande av uppdragsbeskrivning för internrevisorerna
v) val av två till tre internrevisorer och två ersättare
samt
Att
ersätta stadgarnas §2:15 med
§ 2:15 Revision och granskning


Kongressen väljer två till tre internrevisorer och två ersättare. Internrevisorerna 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.



Internrevisorernas ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och förvaltning genom att
arbeta utifrån den uppdragsbeskrivning som kongressen fastställer. Till kongressen ska
internrevisorerna och den auktoriserade revisorn lämna revisionsberättelser med förslag
om fastställande av resultat- och balansräkningar samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen. Internrevisorerna ska till kongressen även lämna en rapport med
beskrivning och resultat av sin granskning av förbundets verksamhet, samt lämna förslag
på ny uppdragsbeskrivning.



Internrevisorerna 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. Uppdragsbeskrivningen som reglerar
internrevisorernas arbete fastställs för samma period som internrevisorerna väljs.
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I och med att IOGT-NTO har för avsikt att göra om sin distriktsindelning och
medlemmars demokratiska inflytande som en del av Expedition 50 kräver detta en del
ändringar i förbundens gemensamma stadgar, dvs. “stadgar som rör förhållande till annat
förbund” och som enligt § 6:4 (enligt IOGT-NTO:s numrering) inte får ändras utan
samstämmiga beslut av alla förbund som berörs. Samstämmiga beslut innebär att de
antingen är likalydande, har samma innebörd eller att ändringsförslag godkänns av de
andra kongresserna.
Vilka bestämmelser som räknas som gemensamma stadgar framgår av § 6:5 (enligt IOGTNTO:s numrering), där det också framgår vilka förbund som anses berörda av respektive
bestämmelse. I detta förslag är samtliga gemensamma bestämmelser turkosmarkerade för
extra tydlighet.
Detta underlag utgör de stadgefrågor som riksstyrelsen har fått i uppdrag av förbundsstyrelserna att förbereda ett gemensamt förslag kring. Det måste dock ses i sitt
sammanhang tillsammans med de stadgeändringar som respektive förbundsstyrelse
föreslår. I och med att samtliga förbund har relativt omfattande egna förslag på ändringar
av stadgarna till den här kongressen kommer paragrafnumreringen att behöva ses över
som en konsekvens av de sammanlagda förslagen. Därför ska numreringen på
paragraferna i det här förslaget inte anses bindande i det slutliga besluten.
Samtliga paragrafnummer i det här underlaget följer IOGT-NTO:s numrering, men i de
fall där UNF och IOGT-NTO:s Juniorförbund har en avvikande numrering är
paragrafrubriken identisk så det finns inget utrymme för missförstånd avseende vilka
paragrafer som avses.
Nedan följer en mer detaljerad redogörelse kring de områden där riksstyrelsen föreslår en
revidering av våra stadgar. Varje område består av en att-sats där förslag om principiella
ändringar framgår och sedan en tabell där de exakta formuleringarna i de berörda
paragraferna framgår.
Flera av paragraferna i det här dokumentet berörs även av förslag på ändringar som
respektive förbund föreslår till sina kongresser. Det här förslaget innehåller enbart de
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förslag på ändringar som riksstyrelsen föreslår till samtliga kongresser/förbundsmöte.
Slutgiltiga stadgar tas av respektive kongress- och förbundsmöte.
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Om IOGT-NTO:s förslag att ändra antalet distrikt går igenom innebär det att de olika
förbunden kommer att ha olika geografiska indelningar av sin distriktsorganisation.
Därigenom kommer det att bli svårt att bibehålla konstruktionen med distriktsråd för
regional samordning.
Distriktsrådet har ett antal uppgifter reglerade i stadgarna idag som måste tas bort eller
flyttas. De flesta kan man helt enkelt stryka och de som är kvar föreslås flyttas till
riksstyrelsen.
Till att börja med har vi de grundläggande skrivningarna som reglerar distriktsrådets
sammansättning och funktion. Dessa är dessutom av karaktären gemensamma punkter.
Detta regleras i § 1:4, 3:1, 3:9 och 3:10 samt § 22 i NSF:s stadgar.
I tabellen nedan redovisas enbart IOGT-NTO:s stadgar, men lydelsen är identisk i UNF:s
och Junis stadgar. I och med att § 3:9 och 3:10 förslås tas bort måste även § 6:5 konsekvensändras genom att punkten f) omformuleras till att enbart peka på skrivningen om
”samverkan inom IOGT-NTO-rörelsen” i § 3:1. Eftersom det är flera olika ändringar i det
här förslaget som berör § 6:5 redovisas den paragrafen i sin helhet sist i förslaget.
Distriktsrådet spelar en central roll i hantering av våra kretsar. Eftersom det enda
kvarvarande samverkansorganet förutom kretsarna nu föreslås vara riksstyrelsen så måste
riksstyrelsen ta över ansvaret när frågor ska eskaleras uppåt.
Sedan finns det ett antal referenser till distriktsrådet i paragrafer som inte omfattas av
uppräkningen i § 6:5, men de konsekvensändringarna överlåtes åt respektive förbund att
hantera på eget sätt.
Eftersom många av dessa paragrafer är utrymmeskrävande och innehåller för saken
ovidkommande skrivningar innehåller tabellen nedan enbart de meningar som föreslås
ändras.
Kongressen föreslås besluta
att
distriktsråden som samverksorgan plockas bort ur stadgarna, samt
att
stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående tabell.
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§ 1:4 Beslutande organ

§ 1:4 Beslutande organ

‐

‐

‐

§ 3:1 Organisation

‐

§ 3:1 Organisation

‐

‐
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§ 3:9 Distriktsråd
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§ 3:10 Distriktsrådets uppgifter
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§ 21 SAMVERKAN (NSF)

§ 21 SAMVERKAN (NSF)
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§ 5:11 Samgående med annan krets

§ 5:11 Samgående med annan krets
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§ 5:12 Upplösning

§ 5:12 Upplösning

I dagens § 3:2 står det att distriktsårsmöten bör samordnas i tid och rum. IOGT-NTO
kommer att till sin kongress föreslå att distriktsårsmöten enbart ska hållas vart annat år,
och om det förslaget går igenom omöjliggörs syftet med denna skrivning i många fall. För
att inte ha tveksamma eller onödiga skrivningar i stadgarna föreslår vi att ta bort
skrivningen ur § 3:2 samt att ta bort referensen i § 6:5.
Kongressen föreslås besluta
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att
att
att

i § 3:2 ta bort meningen om att distriktsårsmötena bör samordnas,
i § 6:5 under punkten ”i) rörelsesamordnad verksamhet” plocka bort
referensen till § 3:2 som handlar om gemensamma distriktsårsmöten, samt
stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående tabell.
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På de senaste kongresserna har det inte funnits ett tillräckligt väl genomarbetat underlag
för att kunna fatta beslut om tid och plats för kommande kongress utan det har delegerats
till riksstyrelsen för beslut. Med tanke på att kostnaden för att genomföra kongresserna
inte är försumbara och förbundens ekonomi i allt högre utsträckning måste prioriteras
ökar incitamentet till att göra en ännu bättre undersökning av de potentiella
kongressorterna.
För att anpassa stadgarna till aktuell praxis föreslås det att helt enkelt att flytta beslutet om
kongressort från kongressen till riksstyrelsen.
Kongressen föreslås besluta
att
ge riksstyrelsen mandat att besluta om tid och plats för kommande
kongresser,
att
stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående tabell.
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Hur distriktsindelningen ändras regleras i § 3:1 och § 3:15. Enligt § 3:1 fastställs distriktets
gränser av riksstyrelsen (dvs. att en kommun byter distrikt), medan § 3:15 anger att
kongressen efter förslag från riksstyrelsen kan besluta att distrikt ska bildas, gå samman
eller upplösas (dvs. antalet distrikt ändras). § 3:1 omfattas av uppräkningen av
gemensamma paragrafer i stadgarna, men däremot saknas § 3:15 i densamma.
Enligt § 3:15 kan antalet distrikt enbart ändras efter förslag från riksstyrelsen. Det finns
däremot inget som säger att riksstyrelsen måste föreslå samma indelning för de fyra olika
förbunden, även om en gemensam distriktsindelning sannolikt förutsattes när regleringen
infördes. Stadgarna hindrar alltså inte att riksstyrelsen till IOGT-NTO:s kongress (enbart)
föreslår de förändringar som IOGT-NTO vill göra.
Om IOGT-NTO:s förändringar genomförs är det endast UNF och Junis som kommer att
ha gemensam distriktsindelning. Det blir då svårt att motivera att frågor om distriktens
gränser betraktas som en gemensam angelägenhet, och riksstyrelsens roll i
distriktsindelningsfrågor är också mindre given. Därför föreslås att respektive
förbundsstyrelse tar över den uppgiften framöver.
Eftersom § 3:15 inte betraktas som gemensam enligt § 6:5 kan varje förbund ändra den
genom ett eget förslag till respektive kongress och riksstyrelsen lägger alltså inte fram
något gemensamt förslag för den paragrafen.
Till sist föreslås att skrivningen om fastställande av distriktsindelning tas bort från
förteckningen över gemensamma bestämmelser i § 6:5, så att varje förbund i framtiden kan
ändra regleringen på egen hand.
Kongressen föreslås besluta
att
bestämmelsen ”fastställande av distriktsgränser (§ 3:1)” inte längre anses
beröra förhållande till annat förbund,
att
att

distriktens gränser fastställs av förbundsstyrelsen, samt
stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående tabell.
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Förslaget att uppdatera uppräkningen av vilka punkter i stadgarna som rör förhållande till
annat förbund är enbart en konsekvens av tidigare punkter i detta förslag.
Numreringen av de refererade paragraferna i uppräkningen måste givetvis justeras efter att
samtliga beslut om ändringar är fattade.
Kongressen föreslås besluta
att

att

under förutsättning att motsvarande beslut fattas på NSF:s förbundsmöte
2019 inkludera NSF i listan över förbund som berörs av förhållande till
annat förbund, samt
stadgarna som en konsekvens av övriga beslut om revidering av enskilda
paragrafer reviderar uppräkningen i § 6:5 enligt nedanstående tabell.
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Under kongressen 2017 fattades det beslut om att komplettera stadgarna för kretsar med
en ny paragraf om rättsförhållanden. Dessvärre var inte förslaget som lades fram till de
olika kongresserna helt likalydande vilket resulterade i att enbart de delar av förslaget som
var helt likalydande kunde införas i stadgarna.
För att råda bot på detta förslår vi nu att hela den föreslagna paragrafen införs i sin helhet.
Kongressen föreslås besluta
att

ersätta § 5:14 i sin helhet enligt nedanstående skrivning.

a)
b)

a)
b)

c)

c)

d)

d)

e)

e)

f)

f)
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g)

g)

h)

h)

i)

i)

j)

j)
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IOGT-NTOs Juniorförbund har för avsikt att föreslå sin kongress att ändra namnet på
organisationen till ”Junis”. Om detta går igenom skulle övriga förbund inom IOGT-NTOrörelsen behöva konsekvensändra förekomsten av ”IOGT-NTOs Juniorförbund” i sina
respektive stadgar.
Detta är inte ett beslut som kräver samstämmighet eller ens att förslaget läggs fram av
riksstyrelsen. Men vi väljer att ta med detta i det här förslaget för att det inte ska tappas
bort.
Kongressen föreslås besluta
att

under förutsättning att IOGT-NTOs Juniorförbunds kongress beslutar om
en namnändring ersätta samtliga förekomster av ”IOGT-NTOs
Juniorförbund” i sina stadgar med det beslutade nya namnet på
organisationen.
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Tidigare i vår var det ett par Junis- och UNF-distrikt som pratade om att skriva en motion
om automatiska Junis-övergångar. Junis och UNF:s förbundsstyrelse snappade upp det
initiativet och har diskuterat med varandra om hur det kan lösas. Vi har nu kommit
överens om ett gemensamt förslag.

Idag blir UNF:are automatisk medlem i IOGT-NTO när det har blivit för gamla. Att
samma sak ska hända mellan Junis och UNF går alltså att lösa utan större problem rent
praktiskt och i våra stadgar. Junis medlemmar skrivs ut ur organisationen årsskiftet mellan
15 och 16 år. Idag lämnar runt 300-600 Junis-medlemmar varje år för att de har blivit för
gamla.
Det finns många fördelar för både UNF och Junis att ha automatiska övergångar. Det
kommer bli en länk som gör samarbete lättare. UNF får medlemmar på köpet som redan
har koll på vår ideologi. Junis kommer få fler Junis-ledare som stannar kvar. Det är bara de
två av bästa anledningarna för automatiska övergångar.
Förslaget är att en Junis-medlem kommer skrivas över till UNF året de fyller 15 år. Det
innebär att medlemmarna kommer ha ett år de både är UNF:are och Junis. Det ger UNF
ett år att bjuda in Junis-medlemmarna och få in dem i vår verksamhet. Det gör också att
Junis slipper ändra sin åldersgräns och medlemmar behöver inte ha parallella medlemskap
i flera år.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
under §1:4 i stadgarna lägga till skrivelsen ”Varje registrerad medlem i Junis
registreras som medlem i UNF det år den fyller 15 år".
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Förbundsstyrelsen ser över sina stadgar inför kongressen och detta år är det ingen skillnad. Det är en blandning av förslag från olika håll vilka
förklaras här nedan. Detta är en sammanställning av alla förslag för att kunna skapa en översiktlig bild av förslagen som finns med i andra

Första kolumnen innehåller de nuvarande stadgarna, andra kolumnen innehåller det sammanvägda förslaget med både förbundsstyrelsens och
riksstyrelsens förslag införda.

● De rörelsegemensamma ändringar som föreslås av riksstyrelsen är markerade med turkos färg
● Förbundsstyrelsens förslag på stadgerevideringar är markerade med fet stil
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Nu gällande stadgar, reviderade 2017

Förslag på reviderade stadgar 2019

Stadgar för UNF

Stadgar för UNF

Kommentarer
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Kapitel 1. Allmänna bestämmelser för IOGT-NTO
§ 1:1 Organisation

§ 1:1 Organisation

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en
nykterhetsorganisation i Sverige. UNF
arbetar för en demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. UNF är en del av IOGT
International.

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en
nykterhetsorganisation i Sverige. UNF
arbetar för en demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. UNF är en del av IOGT
International.

UNF är religiöst neutralt och partipolitiskt
obundet.

UNF är religiöst neutralt och partipolitiskt
obundet.

UNF bildar tillsammans med IOGT-NTO,
IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)
IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart
med avseende på verksamhet och
medlemsåldrar bildar en bred helhet.
Förbunden utgår i sin verksamhet från
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.

UNF bildar tillsammans med IOGT-NTO,
IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)
IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart
med avseende på verksamhet och
medlemsåldrar bildar en bred helhet.
Förbunden utgår i sin verksamhet från
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
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§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en
världsomspännande folk- och
bildningsrörelse.

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en
världsomspännande folk- och
bildningsrörelse.

Rörelsen bygger på principen om alla
människors lika värde och rättigheter, utan
åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTOrörelsen samlas människor som tagit ställning
för personlig nykterhet och som delar viljan
att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor
för alla människor.

Rörelsen bygger på principen om alla
människors lika värde och rättigheter, utan
åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTOrörelsen samlas människor som tagit ställning
för personlig nykterhet och som delar viljan
att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor
för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt
att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar
för ett demokratiskt samhälle med jämlika
förutsättningar för personlig utveckling,

Alla människor har lika värde och samma rätt
att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar
för ett demokratiskt samhälle med jämlika
förutsättningar för personlig utveckling,
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frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTOrörelsen har alla medlemmar

frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTOrörelsen har alla medlemmar

möjlighet att göra sin röst hörd och
verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

möjlighet att göra sin röst hörd och
verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av
varandra och har ett medmänskligt ansvar,
såväl idag som för framtida generationer. En
värld där alla får ta del av välfärd och trygghet
är en förutsättning för personlig utveckling
och sammanhållning. Genom vår verksamhet
vill vi bygga gemenskap på jämlik grund –
lokalt, nationellt och globalt.

Människor är ömsesidigt beroende av
varandra och har ett medmänskligt ansvar,
såväl idag som för framtida generationer. En
värld där alla får ta del av välfärd och trygghet
är en förutsättning för personlig utveckling
och sammanhållning. Genom vår verksamhet
vill vi bygga gemenskap på jämlik grund –
lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv
fritt från alkohol och andra droger eftersom
dessa utgör en belastning för såväl enskilda
individer som för samhället i stort och är ett

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv
fritt från alkohol och andra droger eftersom
dessa utgör en belastning för såväl enskilda
individer som för samhället i stort och är ett
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hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt
ställningstagande för personlig nykterhet
inspirerar vi människor till ett nyktert liv,
med vår verksamhet utmanar vi
alkoholnormen.

hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt
ställningstagande för personlig nykterhet
inspirerar vi människor till ett nyktert liv,
med vår verksamhet utmanar vi
alkoholnormen.

§ 1:3 Beslutande organ

§ 1:3 Beslutande organ

UNF:s beslutande organ är på riksplanet
kongressen och förbundsstyrelsen, på
distriktsplanet distriktsårsmötet och
distriktsstyrelsen samt på lokalplanet
föreningsmötet och föreningsstyrelsen.

UNF:s beslutande organ är på riksplanet
kongressen och förbundsstyrelsen, på
distriktsplanet distriktsårsmötet och
distriktsstyrelsen samt på lokalplanet
föreningsmötet och föreningsstyrelsen.

De beslutande organen för samarbete inom
IOGT-NTO-rörelsen är på riksplanet
riksstyrelsen, på distriktsplanet distriktsrådet
samt på lokalplanet kretsårsmötet och
kretsstyrelsen.

De beslutande organen för samarbete inom
IOGT-NTO-rörelsen är på riksplanet
riksstyrelsen samt på lokalplanet
kretsårsmötet och kretsstyrelsen.

Konsekvens av att distriktsrådet som
samverkansorgan föreslås tas bort.
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§ 1:4 Medlemskap

§ 1:4 Medlemskap

Den som avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är
medlem i UNF. Varje medlem skall tillhöra en
förening. En medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar i IOGT-NTOrörelsen men kan bara vara registrerad
medlem i en enda förening.

Den som avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är
medlem i UNF. Varje medlem skall tillhöra en
förening. En medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar i IOGT-NTOrörelsen men kan bara vara registrerad
medlem i en enda förening.

Man kan vara medlem i UNF från och med
det år man fyller 13 år till och med det år man
fyller 25 år.

Man kan vara medlem i UNF från och med
det år man fyller 13 år till och med det år man
fyller 25 år.

Varje registrerad medlem i UNF anses också
som medlem i IOGT-NTO. Varje registrerad
medlem i IOGT-NTO anses från och med det
år medlemmen fyller 13 år till och med det år
medlemmen fyller 25 år också som medlem i
UNF. Den som anses som medlem i ett annat
förbund har de rättigheter som följer av ett
medlemskap i förbundet ifråga, med undantag

Varje registrerad medlem i UNF anses också
som medlem i IOGT-NTO. Varje registrerad
medlem i IOGT-NTO anses från och med det
år medlemmen fyller 13 år till och med det år
medlemmen fyller 25 år också som medlem i
UNF. Den som anses som medlem i ett annat
förbund har de rättigheter som följer av ett
medlemskap i förbundet ifråga, med undantag
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för de rättigheter som är förbehållna
förbundets registrerade medlemmar.

för de rättigheter som är förbehållna
förbundets registrerade medlemmar.

§ 1:5 Medlemslöfte

§ 1:5 Medlemslöfte

Den som vill bli medlem i UNF ska avlägga
följande 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.

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.
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§ 1:6 Medlemsavgift

§ 1:6 Medlemsavgift

Varje medlem ska betala den

Varje medlem ska betala den

medlemsavgift som kongressen har

medlemsavgift som kongressen,

bestämt.

distriktsårsmötet eller
föreningsårsmötet har bestämt.
Föreningsstyrelsen kan besluta att en
medlem ska vara befriad från att betala
medlemsavgift.

Ny skrivelse om medlemsavgift
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§ 1:7 Medlemskapets upphörande

§ 1:7 Medlemskapets upphörande

Medlemskapet upphör på grund av utträde,
utebliven betalning eller uteslutning.

Medlemskapet upphör på grund av utträde,
utebliven betalning eller uteslutning.

En medlem kan utträda genom att anmäla sitt
utträde.

En medlem kan utträda genom att anmäla sitt
utträde.

En medlem som under två års tid inte har

En medlem som efter ett års tid inte har

betalat sin medlemsavgift stryks ur

bekräftat sitt medlemskap stryks ur

medlemsregistret.

medlemsregistret.

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 har brutit mot det som sägs
om helnykterhet i medlemslöftet kan
uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen i
medlemmens förening eller av
distriktsstyrelsen eller förbundsstyrelsen
efter samråd med föreningen.

Berör medlemsavgift samt restanttid

Redaktionell stavfelsändring
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En medlem som uppenbarligen motverkar
UNF:s syften som de framgår av IOGTNTO-rörelsens grundsatser eller som skadar
organisationen eller dess verksamhet kan

En medlem som uppenbarligen motverkar
UNF:s syften som de framgår av IOGTNTO-rörelsens grundsatser eller som skadar

också uteslutas. Beslut om detta kan bara

organisationen, dess verksamhet eller dess

fattas av förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen
äger rätt att stänga av en medlem från
verksamhet.

medlemmar kan stängas av från
verksamheten eller uteslutas. Beslut om
uteslutning kan bara fattas av
förbundsstyrelsen med undantag för när

I fråga om uteslutning eller avstängning från
verksamhet skall berörda personen ges rätt att
yttra sig innan beslut fattas och ska
informeras om beslutet. Om beslutet har
fattats av förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen ska också den uteslutna
medlemmens förening informeras. Om
beslutet har fattats av föreningsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen kan medlemmen överklaga
beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad
efter att medlemmen har informerats om

nykterhetslöftet brutits.
Distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen
äger rätt att stänga av en medlem från
verksamhet. En avstängning innebär att
medlemmen inte är välkommen på
någon av
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uteslutningen. Förbundsstyrelsen kan då
upphäva beslutet.

UNF:s verksamheter. En avstängning ska
vara tidsbegränsad och efter passerat
slutdatum
är medlemmen fri att återigen delta på
verksamhet.

Under ett uteslutnings- eller
avstängningsärende kan en medlem
pausas från förtroendeuppdrag. Beslut
om att pausa förtroendeuppdrag kan
bara fattas av förbundsstyrelsen.

I fråga om uteslutning eller avstängning från
verksamhet skall berörda personen ges rätt att
yttra sig innan beslut fattas och ska
informeras om beslutet. Om beslutet har
fattats av förbundsstyrelsen eller
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distriktsstyrelsen ska också den uteslutna
medlemmens förening informeras. Om
beslutet har fattats av föreningsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen kan medlemmen överklaga
beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad
efter att medlemmen har informerats om
uteslutningen eller avstängningen.
Förbundsstyrelsen kan då upphäva beslutet.
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§ 2:1 Organisation

§ 2:1 Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är
kongressen. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande och
verkställande organ. UNF samarbetar med
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund genom
riksstyrelsen.

Förbundets högsta beslutande organ är
kongressen. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande och
verkställande organ. UNF samarbetar med
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund genom
riksstyrelsen.
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§ 2:2 Ordinarie kongress

§ 2:2 Ordinarie kongress

Kongress hålls vartannat år på den tid och
plats som kongressen före den senaste kongressen
har beslutat. IOGT-NTO:s, UNF:s och IOGTNTO:s Juniorförbunds kongresser hålls
samtidigt och på samma plats.

Kongress hålls vartannat år på den tid och
plats som riksstyrelsen har beslutat. IOGTNTO:s, UNF:s och , IOGT-NTOs Juniorförbund
kongresser hålls samtidigt och på samma
plats..

Förbundsstyrelsen ska kalla till kongress
senast fyra månader innan kongressen
öppnas.

Förbundsstyrelsen ska kalla till kongress
senast fyra månader innan kongressen
öppnas.

Varje medlem, förening och distrikt kan
skicka motioner till kongressen.

Varje medlem, förening och distrikt kan
skicka motioner till kongressen.

Förbundsstyrelsen beslutar ett datum, som får
infalla tidigast tio veckor före kongressens
öppnande, då motionerna senast ska ha
kommit in.

Förbundsstyrelsen beslutar ett datum, som får
infalla tidigast tio veckor före kongressens
öppnande, då motionerna senast ska ha
kommit in.

De senaste årens praxis att överlåta
beslut om kongressort till
riksstyrelsen föreslås stadfästas i
stadgarna.
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Förbundsstyrelsen eller i förekommande fall
riksstyrelsen ska yttra sig över varje motion.

Förbundsstyrelsen eller i förekommande fall
riksstyrelsen ska yttra sig över varje motion.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till kongressen senast tjugo dagar
innan kongressen öppnas.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till kongressen senast tjugo dagar
innan kongressen öppnas.

Kongressen väljer en valberedning som ska
förbereda de val som ska göras på nästa
kongress. Valet av valberedning bereds av en
valberedningskommitté. UNF:s
distriktsordförande 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.

Kongressen väljer en valberedning som ska
förbereda de val som ska göras på nästa
kongress. Valet av valberedning bereds av en
valberedningskommitté. UNF:s
distriktsordförande 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.

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Kongressen är beslutsmässig när den har
blivit kallad enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.

Kongressen är beslutsmässig när den har
blivit kallad enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.
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§ 2:3 Extra kongress

§ 2:3 Extra kongress

Om förbundsstyrelsen, riksstyrelsen eller
revisorerna beslutar det ska extra kongress
hållas. Extra kongress ska också hållas om
minst femton föreningar begär det.

Om förbundsstyrelsen, riksstyrelsen eller
revisorerna beslutar det ska extra kongress
hållas. Extra kongress ska också hållas om
minst femton föreningar begär det.

En extra kongress får bara behandla den fråga
eller de frågor som är anledningen till att
kongressen hålls.

En extra kongress får bara behandla den fråga
eller de frågor som är anledningen till att
kongressen hålls.

Förbundsstyrelsen ska kalla till extra

"Förbundsstyrelsen eller revisorerna ska

kongress senast en månad innan kongressen
öppnas.

kalla till extra kongress senast en månad

De personer som valts till ombud till den
senaste ordinarie kongressen är också ombud
på den extra kongressen om inte ett
distriktsårsmöte, extra distriktsårsmöte,

De personer som valts till ombud till den
senaste ordinarie kongressen är också ombud
på den extra kongressen om inte ett
distriktsårsmöte, extra distriktsårsmöte,

innan kongressen öppnas."
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regionmöte eller extra regionmöte beslutar
något annat.

regionmöte eller extra regionmöte beslutar
något annat.

En extra kongress är beslutsmässig när den
har blivit kallad enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.

En extra kongress är beslutsmässig när den
har blivit kallad enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.
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§ 2:4 Kongressombud

§ 2:4 Kongressombud

Kongressen har etthundra ombud. Där det
finns distrikt väljs ombuden av
distriktsårsmötena. Där det saknas distrikt
tillhör föreningarna i stället regioner och
ombuden väljs vid regionmöten.
Förbundsstyrelsen bestämmer vilka
föreningar som ska ingå i en region. En
region ska i första hand bestå av ett område
som tidigare har utgjort ett UNF-distrikt eller
som utgör ett distrikt inom något eller några
av IOGT- NTO-rörelsens övriga förbund.

Kongressen har etthundra ombud. Där det
finns distrikt väljs ombuden av
distriktsårsmötena. Där det saknas distrikt
tillhör föreningarna i stället regioner och
ombuden väljs vid regionmöten.
Förbundsstyrelsen bestämmer vilka
föreningar som ska ingå i en region. En
region ska i första hand bestå av ett område
som tidigare har utgjort ett UNF-distrikt eller
som utgör ett distrikt inom något eller några
av IOGT- NTO-rörelsens övriga förbund.
Ombuden ska vara valda och anmälda

Bestämmelser om regionmöte finns i § 2:17.

Varje distrikt eller region representeras av
minst två ombud. Kvarvarande platser
fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter

till kongressen senast tio veckor innan
kongressens öppnande.

Bestämmelser om regionmöte finns i § 2:17.

hur många betalande registrerade
medlemmar distrikten eller regionerna hade
den 31 december året före kongressen.

Varje distrikt eller region representeras av
minst två ombud. Kvarvarande platser
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Distriktet eller regionen har rätt till en
ersättare för varje ombud, det vill säga
minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd
inbördes ordning.

fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter
hur många bekräftade registrerade
medlemmar distrikten eller regionerna hade
den 31 december året före kongressen.
Distriktet eller regionen har rätt till två
ersättare. Ersättarna ska väljas i en bestämd
inbördes ordning.

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

2:5 Mötesrättigheter och beslutsformer

2:5 Mötesrättigheter och beslutsformer

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på kongressen. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på kongressen.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande.

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på kongressen. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på kongressen.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande.

Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje
ledamot av förbundsstyrelsen och

Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje
ledamot av förbundsstyrelsen och

riksstyrelsen samt föredragande revisor har

riksstyrelsen samt revisorerna har

förslagsrätt.

förslagsrätt. Valberedningen har
förslagsrätt i de frågor de har berett.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Val sker genom acklamation eller, om

Val sker på det sätt mötet beslutar eller,

någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till

om någon röstberättigad begär det, genom
sluten omröstning. Vid lika röstetal hålls en
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omröstning; 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.

till omröstning; 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.

Kongressen avgör andra frågor om
mötesregler när de kommer upp.

Kongressen avgör andra frågor om
mötesregler när de kommer upp.
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§ 2:6 Kongressärenden

§ 2:6 Kongressärenden

På en ordinarie kongress ska följande ärenden
tas upp:

På en ordinarie kongress ska följande ärenden
tas upp:

a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud och övriga
röstberättigade deltagare
c) ställningstagande till om kongressen har
kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om kongressen är
beslutsmässig
e) val av ordförande och sekreterare för
kongressen, minst två rösträknare och
minst två protokolljusterare
f) rapport om eventuella kongressutskott
g) föredragning av förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse
h) föredragning av förbundsstyrelsens
ekonomiska berättelser
i) föredragning av revisionsberättelser
j) fastställande av resultaträkningar och
balansräkningar

a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud och övriga
röstberättigade deltagare
c) ställningstagande till om kongressen har
kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om kongressen är
beslutsmässig
e) val av ordförande och sekreterare för
kongressen, minst två rösträknare och
minst två protokolljusterare
f) rapport om eventuella kongressutskott
g) föredragning av förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse
h) föredragning av förbundsstyrelsens
ekonomiska berättelser
i) föredragning av revisionsberättelser
j) fastställande av resultaträkningar och
balansräkningar
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k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i förbundsstyrelsen
l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för de kommande
två kalenderåren
o) beslut om medlemsavgift
p) beslut om budget för de kommande två
kalenderåren
q) beslut om antal ledamöter, minst sju, och
ersättare i förbundsstyrelsen
r) val av ordförande, sekreterare, kassör och
ytterligare minst två ledamöter i
förbundsstyrelsen
s) val av två ledamöter i riksstyrelsen
t) val av ombud och ersättare till
Actives kongress
u) val av två verksamhetsrevisorer och två
ersättare
v) val av två förvaltningsrevisorer och två
ersättare
w) val av valberedning med fem ledamöter,
varav ensammankallande, och fem
ersättare

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i förbundsstyrelsen
l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för de kommande
två kalenderåren
o) beslut om medlemsavgift
p) beslut om budget för de kommande två
kalenderåren
q) beslut om antal ledamöter, minst sju, och
ersättare i förbundsstyrelsen
r) val av ordförande, sekreterare, kassör och
ytterligare minst två ledamöter i
förbundsstyrelsen
s) val av två ledamöter i riksstyrelsen
t) val av ombud och ersättare till IOGT
Internationals kongress
u) val av två verksamhetsrevisorer och två
ersättare
v) val av två förvaltningsrevisorer och två
ersättare
w) val av valberedning med fem ledamöter,
varav ensammankallande, och fem
ersättare
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x) eventuella ytterligare val
y) beslut om tid och plats för
kongressen efter nästa kongress
z) beslut om eventuella andra frågor som
finns med i kallelsen
Protokollet från kongressen ska inom fyra
månader lämnas till den avgående och den
nytillträdda förbundsstyrelsen, ombuden,
revisorerna och distrikten samt hållas
tillgängligt för föreningar och kretsar.

x) eventuella ytterligare val
y) beslut om eventuella andra frågor som
finns med i kallelsen
Protokollet från kongressen ska inom fyra
månader lämnas till den avgående och den
nytillträdda förbundsstyrelsen, ombuden,
ombudsersättarna, revisorerna och
distrikten samt hållas tillgängligt för
föreningar och kretsar.

Active finns ej mer och det är
därigenom rimligt att välja ombud
till IOGT Internationals kongress
istället. Frågan är hur man snyggt
löser det med tanke på att de har
kongress var fjärde år, tänker att vi
kan diskutera detta på mötet

tidigare y) utgår
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2:7 Förbundsstyrelse

2:7 Förbundsstyrelse

Kongressen ska välja en förbundsstyrelse med
minst sju ledamöter. Styrelsen väljs för tiden
intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om
kongressen ajournerar sig kan den dock
besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid
en tidpunkt som infaller innan kongressen
har avslutats. Ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och bildningsledare väljs
särskilt.

Kongressen ska välja en förbundsstyrelse med
minst sju ledamöter. Styrelsen väljs för tiden
intill slutet av nästa ordinarie kongress. Om
kongressen ajournerar sig kan den dock
besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid
en tidpunkt som infaller innan kongressen
har avslutats. Ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och bildningsledare väljs
särskilt.

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.

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.

Protokoll från förbundsstyrelsemöten skall
göras tillgängligt för medlemmar och

Protokoll från förbundsstyrelsemöten skall
göras tillgängligt för medlemmar och
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förtroendevalda senast sex veckor efter
mötets avslutande.

förtroendevalda senast sex veckor efter
mötets avslutande.

Handlingar inför förbundsstyrelsemöten skall
göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast en vecka innan mötets
öppnande.

Handlingar inför förbundsstyrelsemöten skall
göras tillgängligt för medlemmar och
förtroendevalda senast en vecka innan mötets
öppnande.
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§ 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter

§ 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter

Förbundsstyrelsen är förbundets
verkställande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande
organ. Den leder förbundets arbete efter
stadgar, grundsatser, ideologiska program och
kongressens beslut.

Förbundsstyrelsen är förbundets
verkställande organ. Mellan kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets beslutande
organ. Den leder förbundets arbete efter
stadgar, grundsatser, ideologiska program och
kongressens beslut.

Till kongressen ska förbundsstyrelsen lägga
fram verksamhetsberättelse, ekonomiska
berättelser och förslag till arbetsplan och
budget.

Till kongressen ska förbundsstyrelsen lägga
fram verksamhetsberättelse, ekonomiska
berättelser och förslag till arbetsplan och
budget.
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§ 2:9 Riksstyrelse

§ 2:9 Riksstyrelse

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.

Riksstyrelsen har åtta ledamöter som
representerar IOGT-NTO-rörelsens olika
förbund. , IOGT-NTOs Juniorförbund,
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.

Riksstyrelsen utser inom sig ordförande och
vice ordförande. Riksstyrelsen är
beslutsmässig när minst fem ledamöter är
närvarande. Riksstyrelsen kan utse utskott
inom sig. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

Riksstyrelsen utser inom sig ordförande och
vice ordförande. Riksstyrelsen är
beslutsmässig när minst fem ledamöter är
närvarande. Riksstyrelsen kan utse utskott
inom sig. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
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§ 2:10 Riksstyrelsens uppgifter

§ 2:10 Riksstyrelsens uppgifter

Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och
effektivt utnyttjande av IOGT-NTOrörelsens resurser.

Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och
effektivt utnyttjande av IOGT-NTOrörelsens resurser.

Riksstyrelsen behandlar de frågor som
förbunden eller vissa av dem väljer att lämna
över till riksstyrelsen.

Riksstyrelsen behandlar de frågor som
förbunden eller vissa av dem väljer att lämna
över till riksstyrelsen.

Beslut fattas efter omröstning bland
ledamöterna från de förbund som har valt att
lämna över respektive fråga till riksstyrelsen.

Beslut fattas efter omröstning bland
ledamöterna från de förbund som har valt att
lämna över respektive fråga till riksstyrelsen.

Om UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT-NTO:s
Juniorförbunds kongresser har fattat olika
beslut i en fråga där riksstyrelsen har lagt
förslag, kan riksstyrelsen begära omröstning
på dessa kongresser i frågan. Om ett förslag
då antas av två kongresser vinner detta.
Annars vinner det förslag som i genomsnitt

Om UNF:s, IOGT-NTO:s och , IOGT-NTOs
Juniorförbund kongresser har fattat olika
beslut i en fråga där riksstyrelsen har lagt
förslag, kan riksstyrelsen begära omröstning
på dessa kongresser i frågan. Om ett förslag
då antas av två kongresser vinner detta.
Annars vinner det förslag som i genomsnitt

Enbart redaktionella ändringar.
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fått den största andelen av rösterna på de tre
kongresserna.

fått den största andelen av rösterna på de tre
kongresserna.

§ 2:11 Valbarhet till förtroendeuppdrag

§ 2:11 Valbarhet till förtroendeuppdrag

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i

förbundet. Ett kongressombud måste dock

förbundet. Vid ombudsvalen och under

vara registrerad medlem i det distrikt

kongressen måste ett ombud vara

eller i någon av föreningarna i den

registrerad medlem i det distrikt den

region som ombudet representerar.

representerar, eller i någon av
föreningarna i den region ombudet
representerar
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§ 2:12 Firmateckning

§ 2:12 Firmateckning

Förbundsstyrelsen bestämmer hur förbundets
firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer gemensamt, däribland
minst en förtroendevald.

Förbundsstyrelsen bestämmer hur förbundets
firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer gemensamt, däribland
minst en förtroendevald.

2:13 Ekonomisk förvaltning

2:13 Ekonomisk förvaltning

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast den 15 mars året efter
räkenskapsåret tillsammans med
förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse.
Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en
resultaträkning och en balansräkning. De år
då kongress hålls ska förbundsstyrelsen även
lämna en verksamhetsberättelse för de två
föregående kalenderåren till revisorerna.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast den 15 mars året efter
räkenskapsåret tillsammans med
förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse.
Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en
resultaträkning och en balansräkning. De år
då kongress hålls ska förbundsstyrelsen även
lämna en verksamhetsberättelse för de två
föregående kalenderåren till revisorerna.
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§ 2:14 Särskild verksamhet

§ 2:14 Särskild verksamhet

Förbundet kan för särskilda ändamål bilda
stiftelser och besluta om hur gåvofonder ska
förvaltas, uppföra och förvalta fast egendom
eller driva särskild verksamhet.

Förbundet kan för särskilda ändamål bilda
stiftelser och besluta om hur gåvofonder ska
förvaltas, uppföra och förvalta fast egendom
eller driva särskild verksamhet.

Förbundet kan äga aktier eller andra andelar i
associationer som äger eller förvaltar fast och
lös egendom eller bedriver kommersiell
verksamhet. Förbundsstyrelsen utser
förbundets företrädare i sådana associationer.

Förbundet kan äga aktier eller andra andelar i
associationer som äger eller förvaltar fast och
lös egendom eller bedriver kommersiell
verksamhet. Förbundsstyrelsen utser
förbundets företrädare i sådana associationer.
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§ 2:15 Revision och granskning

§ 2:15 Revision och granskning

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

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

Förvaltningsrevisorerna ska följa
förbundsstyrelsens verksamhet och
ekonomiska förvaltning. De ska till
kongressen lämna revisionsberättelser med
förslag om fastställande av resultaträkningar
och balansräkningar samt förslag i frågan om
ansvarsfrihetför förbundsstyrelsen.

Förvaltningsrevisorerna ska följa
förbundsstyrelsens verksamhet och
ekonomiska förvaltning. De ska till
kongressen lämna revisionsberättelser med
förslag om fastställande av resultaträkningar
och balansräkningar samt förslag i frågan om
ansvarsfrihetför förbundsstyrelsen.

Kongressen väljer dessutom två
verksamhetsrevisorer och två ersättare. De
ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och
granska om förbundsstyrelsen har följt

Kongressen väljer dessutom två
verksamhetsrevisorer och två ersättare. De
ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och
granska om förbundsstyrelsen har följt
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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.

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.

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.
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§ 2:16 Upplösning

§ 2:16 Upplösning

UNF kan upplösas genom beslut med två
tredjedels majoritet på två kongresser i rad,
varav minst en ordinarie.

UNF kan upplösas genom beslut med två
tredjedels majoritet på två kongresser i rad,
varav minst en ordinarie.

Vid upplösning ska UNF:s tillgångar fördelas
mellan de kvarvarande förbunden inom
IOGT-NTO-rörelsen. Finns inte längre något
av dessa förbund ska tillgångarna fördelas på
det sätt som kongressen beslutar i samband
med upplösningen.

Vid upplösning ska UNF:s tillgångar fördelas
mellan de kvarvarande förbunden inom
IOGT-NTO-rörelsen. Finns inte längre något
av dessa förbund ska tillgångarna fördelas på
det sätt som kongressen beslutar i samband
med upplösningen.
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§ 2:17 Regionmöte

§ 2:17 Regionmöte

Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen
väljs vid regionmöten i områden där det
saknas distrikt. Regionmöte hålls det år som
kongress hålls på den tid och plats som
föregående regionmöte har beslutat.

Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen
väljs vid regionmöten i områden där det
saknas distrikt. Regionmöte hålls det år som
kongress hålls på den tid och plats som
föregående regionmöte har beslutat.

I fråga om föreningarnas val av ombud och
ersättare till regionmötet gäller § 3:4. Det som
där sägs om distriktsårsmötet ska i stället gälla
regionmötet.

I fråga om föreningarnas val av ombud och
ersättare till regionmötet gäller § 3:4. Det som
där sägs om distriktsårsmötet ska i stället gälla
regionmötet.

Regionmötet ska hållas senast den vecka då
den 15 april infaller och minst tio veckor före
kongressen.

Regionmötet ska hållas senast den vecka då
den 15 april infaller och minst tio veckor före
kongressen.

Regionmötet utser en sammankallande med
minst en ersättare som ska kalla till nästa

Regionmötet utser en sammankallande med
minst en ersättare som ska kalla till nästa

regionmöte senast två månader innan
regionmötet öppnas. Om den
sammankallande inte har kallat till

regionmöte senast två månader innan
regionmötet öppnas. Om den
sammankallande inte har kallat till
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regionmöte så att det kan hållas i tid kan
förbundsstyrelsen kalla till regionmöte vid en
senare tidpunkt.

regionmöte så att det kan hållas i tid kan
förbundsstyrelsen kalla till regionmöte vid en
senare tidpunkt.

Inför en extra kongress ska extra regionmöte
hållas om det begärs av minst en tredjedel av
de föreningar i regionen som senast den 31
december föregående år har rapporterat att de
har haft verksamhet under året. Extra
regionmöte ska även hållas om det behöver
göras fyllnadsval av kongressombud eller
ersättare. Den sammankallande ska kalla till
extra regionmöte senast en månad innan
mötet öppnas. De personer som valts till
ombud till det senaste ordinarie regionmötet
är också ombud på det extra regionmötet, om
inte ett föreningsmöte beslutar något annat.
Ett extra regionmöte är beslutsmässigt när det
har blivit kallat enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.

Inför en extra kongress ska extra regionmöte
hållas om det begärs av minst en tredjedel av
de föreningar i regionen som senast den 31
december föregående år har rapporterat att de
har haft verksamhet under året. Extra
regionmöte ska även hållas om det behöver
göras fyllnadsval av kongressombud eller
ersättare. Den sammankallande ska kalla till
extra regionmöte senast en månad innan
mötet öppnas. De personer som valts till
ombud till det senaste ordinarie regionmötet
är också ombud på det extra regionmötet, om
inte ett föreningsmöte beslutar något annat.
Ett extra regionmöte är beslutsmässigt när det
har blivit kallat enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.
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Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på regionmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på regionmötet.

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på regionmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på regionmötet.

Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande. Varje ombud har förslagsoch rösträtt.

Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande. Varje ombud har förslagsoch rösträtt.

Val sker genom acklamation eller, om

Val sker på det sätt mötet beslutar eller,

någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till
omröstning; 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. Mötet avgör andra frågor
om mötesregler när de kommer upp.

om någon röstberättigad begär det, genom
sluten omröstning. Vid lika röstetal hålls en
till omröstning; 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. Mötet avgör
andra frågor om mötesregler när de kommer
upp.

På ett regionmöte ska följande ärenden tas
upp:
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a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud
c) ställningstagande till om regionmötet
har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om regionmötet
är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, minst två rösträknare och
minst två protokolljusterare
f) val av kongressombud och
ersättareval av kongressombud och
ersättareval av kongressombud och
ersättare
g) val av en sammankallande för nästa
regionmöte och minst en ersättare
Protokollet från regionmötet ska inom två
månader lämnas till förbundsstyrelsen,
ombuden och samtliga föreningar inom
regionen.

På ett regionmöte ska följande ärenden tas
upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud
c) ställningstagande till om regionmötet
har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om regionmötet
är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, minst två rösträknare och
minst två protokolljusterare
f) val av kongressombud och
ersättareval av kongressombud och
ersättareval av kongressombud och
ersättare
g) val av en sammankallande för nästa
regionmöte och minst en ersättare
Protokollet från regionmötet ska inom två
månader lämnas till förbundsstyrelsen,
ombuden och samtliga föreningar inom
regionen.
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§ 3:1 Organisation

§ 3:1 Organisation

Inom UNF kan det finnas distrikt. Ett distrikt
består av föreningar inom distriktets område
och medlemmar som är direktanslutna till

Inom UNF kan det finnas distrikt. Ett distrikt
består av föreningar inom distriktets område
och medlemmar som är direktanslutna till

distriktet. Distriktets gränser fastställs av

distriktet.Förbundets distriktsgränser

riksstyrelsen. Bestämmelser om hur distrikt

fastställs av kongressen. Bestämmelser om

kan bildas, gå samman och upplösas finns i §
3:15.

hur distrikt kan bildas, gå samman och
upplösas finns i § 3:15.

Distriktets högsta beslutande organ är
distriktsårsmötet. Mellan distriktsårsmötena
är distriktsstyrelsen distriktets beslutande och
verkställande organ.

Distriktets högsta beslutande organ är
distriktsårsmötet. Mellan distriktsårsmötena
är distriktsstyrelsen distriktets beslutande och
verkställande organ.

Distriktet samarbetar med IOGT-NTOrörelsens övriga distrikt genom distriktsrådet.

Distriktet bör, där det är möjligt, samarbeta
med IOGT‐NTO‐rörelsens andra distrikt
inom sitt geografiska område.

Distriktsråden föreslås tas bort och
ersättas med en frivillig samverkan
där så är möjligt.
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§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte

§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte

Distriktsårsmöte hålls varje år på den tid och

Distriktsårsmöte hålls varje år på den tid och

plats som föregående distriktsårsmöte har

plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

beslutat.

Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka
då den 15 april infaller och minst tio veckor
före kongressen. UNF:s, IOGT-NTO:s och
IOGT-NTO:s Juniorförbunds
distriktsårsmöten bör hållas samtidigt och på
samma plats.

Distriktsstyrelsen ska kalla till
distriktsårsmöte senast två månader innan
distriktsårsmötet öppnas. Om
distriktsstyrelsen inte har kallat till
distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid kan
förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte
vid en senare tidpunkt.

Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka
då den 15 april infaller och minst tio veckor
före kongressen.

Distriktsstyrelsen ska kalla till
distriktsårsmöte senast två månader innan
distriktsårsmötet öppnas. Om
distriktsstyrelsen inte har kallat till
distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid kan
förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte
vid en senare tidpunkt.

Varje medlem, förening och krets inom
distriktet kan skicka motioner till
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha
fått motionerna senast sex veckor före
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Varje medlem, förening och krets inom
distriktet kan skicka motioner till
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha
fått motionerna senast sex veckor före
distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska yttra
sig över varje motion.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till distriktsårsmötet senast tio
dagar innan distriktsårsmötet öppnas.

Distriktsårsmötet väljer en valberedning som
ska förbereda de val som ska göras på nästa
distriktsårsmöte.

Distriktsstyrelsen kan utse utskott för att
förbereda andra ärenden. Valberedningen och
utskotten bör samråda med sina

distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska yttra
sig över varje motion.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till distriktsårsmötet senast tio
dagar innan distriktsårsmötet öppnas.

Distriktsårsmötet väljer en valberedning som
ska förbereda de val som ska göras på nästa
distriktsårsmöte.

Distriktsstyrelsen kan utse utskott för att
förbereda andra ärenden. Valberedningen och
utskotten bör samråda med sina
motsvarigheter inom IOGT-NTO-rörelsens
övriga distrikt.

Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det
har blivit kallat enligt stadgarna och minst
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motsvarigheter inom IOGT-NTO-rörelsens
övriga distrikt.

Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det
har blivit kallat enligt stadgarna och minst
hälften av de anmälda ombuden är
närvarande, dock minst tre.

hälften av de anmälda ombuden är
närvarande, dock minst tre.
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§ 3:3 Extra distriktsårsmöte

§ 3:3 Extra distriktsårsmöte

Om distriktsstyrelsen, distriktsrådet,
revisorerna eller förbundsstyrelsen beslutar
det ska extra distriktsårsmöte hållas. Extra
distriktsårsmöte ska också hållas om det
begärs av minst en tredjedel av de föreningar i
distriktet som senast den 31 december
föregående år har rapporterat att de har haft
verksamhet under året.

Om distriktsstyrelsen, revisorerna eller
förbundsstyrelsen beslutar det ska extra
distriktsårsmöte hållas. Extra distriktsårsmöte
ska också hållas om det begärs av minst en
tredjedel av de föreningar i distriktet som
senast den 31 december föregående år har
rapporterat att de har haft verksamhet under
året.

Ett extradistriktsårsmöte får bara behandla
den fråga eller de frågor som är anledningen
till att distriktsårsmötet hålls.

Ett extradistriktsårsmöte får bara behandla
den fråga eller de frågor som är anledningen
till att distriktsårsmötet hålls.

Distriktsstyrelsen ska kalla till extra
distriktsårsmöte senast en månad innan det
öppnas.

Distriktsstyrelsen ska kalla till extra
distriktsårsmöte senast en månad innan det
öppnas.

De personer som valts till ombud till det
senaste ordinarie distriktsårsmötet är också

De personer som valts till ombud till det
senaste ordinarie distriktsårsmötet är också

Konsekvens av att distriktsrådet
föreslås tas bort.
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ombud på det extra distriktsårsmötet, om inte
ett föreningsmöte beslutar något annat.

ombud på det extra distriktsårsmötet, om inte
ett föreningsmöte beslutar något annat.

Ett extradistriktsårsmöte är beslutsmässigt
när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.

Ett extradistriktsårsmöte är beslutsmässigt
när det har blivit kallat enligt stadgarna och
minst hälften av de anmälda ombuden är
närvarande.
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§ 3:4 Distriktsårsmötesombud

§ 3:4 Distriktsårsmötesombud

Föreningsårsmötet väljer ombud och

Föreningsårsmötet väljer ombud och

ersättare tilldistriktsårsmötet. Föreningen

ersättare tilldistriktsårsmötet. Föreningen

har rätt till ett ombud och två ersättare

har rätt till ett ombud för varje påbörjat

för varje påbörjat tiotal betalande

tiotal bekräftade registrerade

registrerade medlemmar den 31 december

medlemmar den 31 december föregående

föregående år. Ersättarna ska väljas i en

år, samt två ersättare. Ersättarna ska väljas i

bestämd inbördes ordning.

en bestämd inbördes ordning.
Vid ombudsvalen och under
distriktsårsmötet måste ett ombud vara
registrerad medlem i den förening
ombudet representerar.
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§ 3:5 Mötesrättigheter och beslutsformer

§ 3:5 Mötesrättigheter och beslutsformer

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på distriktsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på distriktsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande.

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på distriktsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på distriktsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande.

Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje
ledamot av distriktsstyrelsen och
distriktsrådet samt föredragande revisor har
förslagsrätt.

Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje
ledamot av distriktsstyrelsen samt
föredragande revisor har förslagsrätt.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Val sker genom på det sätt mötet beslutar
Val sker genom acklamation eller, om
någon röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till
omröstning; vid fortsatt likaläge avgör lotten.

eller, om någon röstberättigad begär det,
genom sluten omröstning. Vid lika röstetal
hålls en till omröstning; vid fortsatt likaläge
avgör lotten. En röst på fler personer än det

Konsekvens av att distriktsrådet
föreslås tas bort.
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En röst på fler personer än det antal som ska
väljas, eller på någon som inte är nominerad
till valet, är ogiltig.

Mötet avgör andra frågor om mötesregler när
de kommer upp.

antal som ska väljas, eller på någon som inte
är nominerad till valet, är ogiltig.

Mötet avgör andra frågor om mötesregler när
de kommer upp.
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§ 3:6 Distriktsårsmötesärenden

§ 3:6 Distriktsårsmötesärenden

På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande
ärenden tas upp:

På ett ordinarie distriktsårsmöte ska följande
ärenden tas upp:

a) fastställande av föredragningslista

a) fastställande av föredragningslista

b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud

b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud

c) ställningstagande till om
distriktsårsmötet har kallats enligt
stadgarna

c) ställningstagande till om
distriktsårsmötet har kallats enligt
stadgarna

d) ställningstagande till om
distriktsårsmötet är beslutsmässigt

d) ställningstagande till om
distriktsårsmötet är beslutsmässigt

e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, minst två rösträknare och
minst två protokolljusterare

e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, minst två rösträknare och
minst två protokolljusterare

f) rapport om eventuella
distriktsårsmötesutskott

f) rapport om eventuella
distriktsårsmötesutskott

g) föredragning av distriktsstyrelsens
verksamhetsberättelse

g) föredragning av distriktsstyrelsens
verksamhetsberättelse

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

h) föredragning av distriktsstyrelsens
ekonomiska berättelse

h) föredragning av distriktsstyrelsens
ekonomiska berättelse

i) föredragning av revisionsberättelse

i) föredragning av revisionsberättelse

j) fastställande av resultaträkning och
balansräkning

j) fastställande av resultaträkning och
balansräkning

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i distriktsstyrelsen

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i distriktsstyrelsen

l) beslut om motioner och förslag

l) beslut om motioner och förslag

m) beslut om ersättningar

m) beslut om ersättningar

n) beslut om arbetsplan för det pågående

n) beslut om arbetsplan för det pågående

kalenderåret och det kommande
kalenderårets första sex månader

kalenderåret och det kommande
kalenderårets första sex månader

o) beslut om budget för det pågående
kalenderåret

o) beslut om budget för det pågående
kalenderåret

p) beslut om antal ledamöter, minst tre, i
distriktsstyrelsen

p) beslut om antal ledamöter, minst tre, i
distriktsstyrelsen

q) val av ordförande, sekreterare, kassör
och eventuella ytterligare ledamöter i
distriktsstyrelsen

q) val av ordförande, sekreterare, kassör
och eventuella ytterligare ledamöter i
distriktsstyrelsen
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r) val av två ledamöter och en första
ersättare i distriktsrådet
s) val av två revisorer och två ersättare
t) val av valberedning med minst två
ledamöter, varav en sammankallande,
och eventuella ersättare
u) val av kongressombud och ersättare
det år som kongress hålls
v) eventuella ytterligare val
w) beslut om tid och plats för nästa
distriktsårsmöte
x) beslut om eventuella andra frågor
som finns med i kallelsen
Protokollet från distriktsårsmötet ska inom
två månader lämnas till förbundsstyrelsen,
ombuden, distriktsstyrelsens och
distriktsrådets ledamöter, revisorerna och
samtliga föreningar inom distriktet. Det ska
också finnas tillgängligt på

r) val av två revisorer och två ersättare
s) val av valberedning med minst två
ledamöter, varav en sammankallande,
och eventuella ersättare
t) val av kongressombud och ersättare
det år som kongress hålls
u) eventuella ytterligare val
v) beslut om medlemsavgift
w) beslut om kallelsesätt för nästa
årsmöte
Protokollet från distriktsårsmötet ska inom
två månader lämnas till förbundsstyrelsen,
ombuden och distriktsstyrelsens ledamöter,
revisorerna och samtliga föreningar inom
distriktet. Det ska också finnas tillgängligt på
distriktsexpeditionen eller hos
distriktsstyrelsens ordförande.

Konsekvens av att distriktsrådet
föreslås tas bort.
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distriktsexpeditionen eller hos
distriktsstyrelsens ordförande.
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§ 3:7 Distriktsstyrelse

§ 3:7 Distriktsstyrelse

Distriktsårsmötet ska välja en styrelse med
minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för
tiden intill slutet av nästa ordinarie
distriktsårsmöte. Om distriktsårsmötet
ajournerar sig kan det dock besluta att den
nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som
infaller innan årsmötet har avslutats.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs
särskilt.

Distriktsårsmötet ska välja en styrelse med
minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs för
tiden intill slutet av nästa ordinarie
distriktsårsmöte. Om distriktsårsmötet
ajournerar sig kan det dock besluta att den
nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som
infaller innan årsmötet har avslutats.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs
särskilt.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än
halva antalet ledamöter, dock minst tre, är
närvarande.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när mer än
halva antalet ledamöter, dock minst tre, är
närvarande.
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§ 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter

§ 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter

Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande
organ. Mellan distriktsårsmötena är
distriktsstyrelsen distriktets beslutande organ.
Den leder distriktets arbete efter stadgar,
grundsatser, ideologiska program samt
distriktsårsmötets och kongressens beslut.

Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande
organ. Mellan distriktsårsmötena är
distriktsstyrelsen distriktets beslutande organ.
Den leder distriktets arbete efter stadgar,
grundsatser, ideologiska program samt
distriktsårsmötets och kongressens beslut.

Till distriktsårsmötet ska distriktsstyrelsen
lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse och förslag till arbetsplan och
budget.

Till distriktsårsmötet ska distriktsstyrelsen
lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse och förslag till arbetsplan och
budget.
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§ 3:9 Distriktsråd
Distriktsrådet har åtta ledamöter som
representerar IOGT-NTO-rörelsens olika
distrikt. Distriktsårsmötet i vart och ett av
dessa distrikt väljer bland distriktsstyrelsens
ledamöter två ledamöter och en första
ersättare i distriktsrådet. Övriga
distriktsstyrelseledamöter är ersättare i
distriktsrådet och tjänstgör i den ordning som
respektive distriktsstyrelse beslutar.

Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice
ordförande, sekreterare och kassör.
Distriktsrådet är beslutsmässigt när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst

Paragrafen utgår

Distriktsråden föreslås tas bort.
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§ 3:10 Distriktsrådets uppgifter
Distriktsrådet ska arbeta för samordning och
effektivt utnyttjande av IOGT-NTOrörelsens resurser på distriktsplanet.

Distriktsrådet behandlar de frågor som
distrikten eller vissa av dem väljer att lämna
över till distriktsrådet.

Beslut fattas efter omröstning bland
ledamöterna från de distrikt som har valt att
lämna över respektive fråga till distriktsrådet.

Om UNF:s, IOGT-NTO:s och IOGT NTO:s
Juniorförbunds distriktsårsmöten har fattat
olika beslut i en fråga där distriktsrådet har
lagt förslag, kan distriktsrådet begära
omröstning på dessa årsmöten i frågan. Om
ett förslag då antas av två distriktsårsmöten
vinner detta. Annars vinner det förslag som i

Paragrafen utgår

Distriktsråden föreslås tas bort.
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genomsnitt fått den största andelen av
rösterna på de tre distriktsårsmötena.

§ 3:11 Valbarhet till förtroendeuppdrag

§ 3:9 Valbarhet till förtroendeuppdrag

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
distriktet. Ett distriktsårsmötesombud måste
dock vara registrerad medlem i den förening
som ombudet representerar.

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
distriktet. Ett distriktsårsmötesombud måste
dock vara registrerad medlem i den förening
som ombudet representerar.

§ 3:12 Firmateckning

§ 3:10 Firmateckning

Distriktsstyrelsen bestämmer hur distriktets
firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer, enskilt eller gemensamt,
däribland minst en förtroendevald.

Distriktsstyrelsen bestämmer hur distriktets
firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av
minst två personer, enskilt eller gemensamt,
däribland minst en förtroendevald.

Konsekvent ändrat paragrafnummer
som följd av ovan ändring

Konsekvent ändrat paragrafnummer
som följd av ovan ändring
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§ 3:13 Ekonomisk förvaltning

§ 3:11 Ekonomisk förvaltning

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast tre veckor före
distriktsårsmötet tillsammans med
distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse och
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska
berättelsen ska innehålla en resultaträkning
och en balansräkning.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast tre veckor före
distriktsårsmötet tillsammans med
distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse och
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska
berättelsen ska innehålla en resultaträkning
och en balansräkning.

Konsekvent ändrat paragrafnummer
som följd av ovan ändring
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§ 3:14 Revision

§ 3:12 Revision

Distriktsårsmötet väljer två revisorer och två
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av
nästa ordinarie distriktsårsmöte.

Distriktsårsmötet väljer två revisorer och två
ersättare. Dessa väljs för tiden intill slutet av
nästa ordinarie distriktsårsmöte.

Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det
dock besluta att de nya revisorerna ska
tillträda vid en tidpunkt som infaller innan
årsmötet har avslutats.

Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan det
dock besluta att de nya revisorerna ska
tillträda vid en tidpunkt som infaller innan
årsmötet har avslutats.

Revisorerna utser en föredragande revisor
bland sig själva. De kan utse en auktoriserad
eller godkänd revisor.

Revisorerna utser en föredragande revisor
bland sig själva. De kan utse en auktoriserad
eller godkänd revisor.

Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens
verksamhet och ekonomiska förvaltning. De
ska till distriktsårsmötet lämna en
revisionsberättelse med förslag om
fastställande av resultaträkning och

Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens
verksamhet och ekonomiska förvaltning. De
ska till distriktsårsmötet lämna en
revisionsberättelse med förslag om
fastställande av resultaträkning och

Konsekvent ändrat paragrafnummer
som följd av ovan ändring

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

balansräkning samt förslag i frågan om
ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

balansräkning samt förslag i frågan om
ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av
distriktets räkenskaper och förvaltning.

Förbundsstyrelsen kan besluta om revision av
distriktets räkenskaper och förvaltning.

§ 3:15 Bildande, samgående och upplösning

§ 3:13 Bildande, samgående och upplösning

Kongressen kan efter förslag från

Kongressen kan efter förslag från

riksstyrelsen besluta att distrikt ska bildas,

förbundsstyrelsen besluta att distrikt ska

gå samman eller upplösas. Vid upplösning
tillfaller distriktets tillgångar förbundet. När
kongressen beslutat att ett distrikt ska bildas,
ska förbundsstyrelsen snarast kalla de
föreningar som beslutats ingå det nya i
distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det
bevistas av representanter från minst tre
föreningar, beslutar att distriktet bildas och
antar dessa stadgar.

bildas, gå samman eller upplösas. Vid
upplösning tillfaller distriktets tillgångar
förbundet. När kongressen beslutat att ett
distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen
snarast kalla de föreningar som beslutats ingå
det nya i distriktet, till ett distriktsmöte, som,
om det bevistas av representanter från minst
tre föreningar, beslutar att distriktet bildas
och antar dessa stadgar.

Konsekvent ändrat paragrafnummer
som följd av ovan ändring
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§ 3:16 Särskilda stadgar

§ 3:14 Särskilda stadgar

Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–15 samt §
6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.

Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–15 samt §
6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.

Om dessa paragrafer ändras anses även
distriktets egna stadgar ändrade på
motsvarande sätt. Om distriktet antar egna
stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda
måste stadgarna godkännas av
förbundsstyrelsen för att gälla.

Om dessa paragrafer ändras anses även
distriktets egna stadgar ändrade på
motsvarande sätt. Om distriktet antar egna
stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda
måste stadgarna godkännas av
förbundsstyrelsen för att gälla.

Konsekvent ändrat paragrafnummer
som följd av ovan ändring
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§ 4:1 Organisation

§ 4:1 Organisation

En förening ska bestå av minst fem
registrerade medlemmar.

En förening ska bestå av minst fem
registrerade medlemmar.

Bildandet av en förening sker genom att

Bildandet av en förening sker genom att

minst fem personer beslutar att bilda

minst fem medlemmar beslutar att bilda

föreningen, antar förbundets stadgar och
utser en styrelse. Bildandet av en förening
samt dess namn och nummer fastställs av
förbundsstyrelsen.

föreningen, antar förbundets stadgar och
utser en styrelse. Bildandet av en förening
samt dess namn och nummer fastställs av
förbundsstyrelsen.

Föreningens högsta beslutande organ är
föreningsmötet. Mellan föreningsmötena leds
föreningen av en styrelse.

Föreningens högsta beslutande organ är
föreningsmötet. Mellan föreningsmötena leds
föreningen av en styrelse.

Föreningen bör samarbeta med föreningar
och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen
genom en IOGT-NTO-krets.

Föreningen bör samarbeta med föreningar
och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen
genom en IOGT-NTO-krets.

Förslag från revisorer
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§ 4:2 Föreningsmöte

§ 4:2 Föreningsmöte

Föreningsmöten utöver årsmötet hålls på den
tid och plats som ett föreningsmöte eller
styrelsen har beslutat. Ett föreningsmöte är
beslutsmässigt när minst fem, eller
majoriteten, av föreningens medlemmar är
närvarande.

Föreningsmöten utöver årsmötet hålls på den
tid och plats som ett föreningsmöte eller
styrelsen har beslutat. Ett föreningsmöte är
beslutsmässigt när minst fem, eller
majoriteten, av föreningens medlemmar är
närvarande.

Föreningens årsmöte ska hållas före februari
månads utgång varje år på den tid och plats

Föreningens årsmöte ska hållas före februari
månads utgång varje år på den tid och plats

som föregående årsmöte har beslutat. Om

som föreningsstyrelsen har beslutat. Om

årsmötet inte har hållits i tid kan
förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen kalla
till årsmöte.

årsmötet inte har hållits i tid kan
förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen kalla
till årsmöte.

Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor
före mötet på det sätt som föregående
årsmöte har beslutat.

Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra veckor
före mötet på det sätt som föregående
årsmöte har beslutat.
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Varje medlem i föreningen kan skicka
motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått
motionerna senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

Varje medlem i föreningen kan skicka
motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått
motionerna senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

Årsmötet är beslutsmässigt när det har blivit
kallat enligt stadgarna och minst fem av
föreningens medlemmar är närvarande.

Årsmötet är beslutsmässigt när det har blivit
kallat enligt stadgarna och minst fem av
föreningens medlemmar är närvarande.
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§ 4:3 Mötesrättigheter och beslutsformer

§ 4:3 Mötesrättigheter och beslutsformer

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på föreningsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har närvaro- och yttranderätt på
föreningsmötet. Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande.

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på föreningsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har närvaro- och yttranderätt på
föreningsmötet. Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande.

Varje medlem i föreningen har förslags- och
rösträtt. Varje ledamot i föreningsstyrelsen
samt föredragande revisor har förslagsrätt.
Vid val av ombud till kretsårsmöte,
distriktsårsmöte och regionmöte samt vid
beslut om beviljande av lokalt medlemskap
har dock bara föreningens registrerade
medlemmar förslags- och rösträtt.

Varje medlem i föreningen har förslags- och
rösträtt. Varje ledamot i föreningsstyrelsen
samt föredragande revisor har förslagsrätt.
Vid val av ombud till kretsårsmöte,
distriktsårsmöte och regionmöte samt vid
beslut om beviljande av lokalt medlemskap
har dock bara föreningens registrerade
medlemmar förslags- och rösträtt.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.
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Val sker genom acklamation eller, om någon
röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till
omröstning; 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.

Val sker genom acklamation eller, om någon
röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal hålls en till
omröstning; 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.

Mötet avgör andra frågor om mötesregler när
de kommer upp.

Mötet avgör andra frågor om mötesregler när
de kommer upp.
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§4:4 Årsmötesärenden

§4:4 Årsmötesärenden

På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden
tas upp:

På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden
tas upp:

a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet närvarande
medlemmar
c) ställningstagande till om årsmötet har
kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om årsmötet är
beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, två rösträknare och två
protokolljusterare
f) föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse
h) föredragning av revisionsberättelse
i) fastställande av resultaträkning och
balansräkning
j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i styrelsen
k) beslut om motioner och förslag
l) beslut om ersättningar

a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet närvarande
medlemmar
c) ställningstagande till om årsmötet har
kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om årsmötet är
beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, två rösträknare och två
protokolljusterare
f) föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse
h) föredragning av revisionsberättelse
i) fastställande av resultaträkning och
balansräkning
j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i styrelsen
k) beslut om motioner och förslag
l) beslut om ersättningar

MUCF menar i
sin pågående utredning att vår
struktur för hur föreningar ärver
stadgeförändringar som kongressen
beslutar om inte är tillfredställande i
linje med den förordning som gäller
för statsbidraget. Undertecknad har i
möte med MUCF redogjort för hur
vår organisation är uppbyggd och
vår
struktur kring detta. Frågan om en
stadgerevidering kring ärendet
aktualiseras nu inför kongressen.
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m) beslut om arbetsplan för tiden fram
till nästa årsmöte
n) beslut om budget för det pågående
kalenderåret
o) beslut om antal ledamöter, minst tre, i
styrelsen
p) val av ordförande, sekreterare, kassör
och eventuella ytterligare ledamöter i
styrelsen
q) val av revisor, eller, när det med
hänsyn till föreningens ekonomis
storlek är lämpligt, två revisorer och
minst en ersättare
r) val av valberedning och eventuella
ersättare
s) val av ombud och ersättare till
distriktsårsmötet om föreningen
tillhör ett verksamt distrikt
t) val av ombud och ersättare till
kretsårsmötet om föreningen tillhör
en krets
u) val av regionmötesombud det år som
kongress hålls, om föreningen inte
tillhör ett distrikt
v) eventuella ytterligare val

m) beslut om arbetsplan för tiden fram
till nästa årsmöte
n) beslut om budget för det pågående
kalenderåret
o) beslut om antal ledamöter, minst tre, i
styrelsen
p) val av ordförande, sekreterare, kassör
och eventuella ytterligare ledamöter i
styrelsen
q) val av revisor, eller, när det med
hänsyn till föreningens ekonomis
storlek är lämpligt, två revisorer och
minst en ersättare
r) val av valberedning och eventuella
ersättare
s) val av ombud och ersättare till
distriktsårsmötet om föreningen
tillhör ett verksamt distrikt
t) val av ombud och ersättare till
kretsårsmötet om föreningen tillhör
en krets
u) val av regionmötesombud det år som
kongress hålls, om föreningen inte
tillhör ett distrikt
v) eventuella ytterligare val
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w) beslut om tid, plats och
kallelsesätt för nästa årsmöte
x) beslut om eventuella andra frågor som
finns med i kallelsen
Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor
lämnas till revisorerna, förbundsstyrelsen och
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos
ordföranden.

w) anta eventuellt reviderade stadgar
om kongress hållits
x) beslut om medlemsavgift
y) beslut om kallelsesätt för nästa
årsmöte
z) beslut om eventuella andra frågor som
finns med i kallelsen
Protokollet från årsmötet ska inom tre veckor
lämnas till revisorerna, förbundsstyrelsen och
distriktsstyrelsen samt finnas tillgängligt hos
ordföranden.
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§ 4:5 Föreningsstyrelse

§ 4:5 Föreningsstyrelse

Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre
ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden intill
slutet av nästa årsmöte. Om årsmötet
ajournerar sig kan det dock besluta att den
nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som
infaller innan årsmötet har avslutats.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs
särskilt.

Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre
ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden intill
slutet av nästa årsmöte. Om årsmötet
ajournerar sig kan det dock besluta att den
nya styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt som
infaller innan årsmötet har avslutats.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs
särskilt.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva
antalet ledamöter, dock minst tre, är
närvarande.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva
antalet ledamöter, dock minst tre, är
närvarande.
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§ 4:6 Föreningsstyrelsens uppgifter

§ 4:6 Föreningsstyrelsens uppgifter

Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Mellan föreningsmötena är styrelsen
föreningens beslutande organ. Den leder
föreningens arbete efter stadgar, grundsatser,
ideologiska program samt föreningsmötets
och kongressens beslut. Den ska arbeta för att
föreningens verksamhet bedrivs i enlighet
med § 4:7.

Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Mellan föreningsmötena är styrelsen
föreningens beslutande organ. Den leder
föreningens arbete efter stadgar, grundsatser,
ideologiska program samt föreningsmötets
och kongressens beslut. Den ska arbeta för att
föreningens verksamhet bedrivs i enlighet
med § 4:7.

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
och förslag till arbetsplan och budget.

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
och förslag till arbetsplan och budget.
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§ 4:7 Föreningsverksamhet

§ 4:7 Föreningsverksamhet

Föreningen bör ha mångsidig verksamhet
som ger medlemmarna möjlighet till en
meningsfull gemenskap.

Föreningen bör ha mångsidig verksamhet
som ger medlemmarna möjlighet till en
meningsfull gemenskap.

Föreningen ska genom utåtriktad,
opinionsbildande verksamhet försöka påverka
samhällsutvecklingen och förverkliga IOGTNTO-rörelsens grundsatser.

Föreningen ska genom utåtriktad,
opinionsbildande verksamhet försöka påverka
samhällsutvecklingen och förverkliga IOGTNTO-rörelsens grundsatser.

Föreningenska arbeta för att så många som
möjligt blir medlemmar och därigenom väljer
och aktivt verkar för en helnykter livsstil.
Den ska även arbeta för en värld fri från
alkohol och andra droger.

Föreningenska arbeta för att så många som
möjligt blir medlemmar och därigenom väljer
och aktivt verkar för en helnykter livsstil.
Den ska även arbeta för en värld fri från
alkohol och andra droger.

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen får delta i föreningens verksamhet.

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen får delta i föreningens verksamhet.
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Föreningen ska lämna en rapport om sin
verksamhet till förbundsstyrelsen varje år.

Föreningen ska lämna en rapport om sin
verksamhet till förbundsstyrelsen varje år.

§ 4:8 Valbarhet till förtroendeuppdrag

§ 4:8 Valbarhet till förtroendeuppdrag

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
föreningen. Ett distriktsårsmötes- eller
regionmötesombud måste dock vara
registrerad medlem i föreningen. Ett
kretsårsmötesombud måste vara löftesbunden
registrerad medlem i någon av kretsens
föreningar eller kårer.

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
föreningen. Ett distriktsårsmötes- eller
regionmötesombud måste dock vara
registrerad medlem i föreningen. Ett
kretsårsmötesombud måste vara löftesbunden
registrerad medlem i någon av kretsens
föreningar eller kårer.

§ 4:9 Firmateckning

§ 4:9 Firmateckning

Styrelsen bestämmer hur föreningens firma
ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst
två personer enskild eller gemensamt,
däribland minst en förtroendevald.

Styrelsen bestämmer hur föreningens firma
ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst
två personer enskild eller gemensamt,
däribland minst en förtroendevald.
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§ 4:10 Ekonomisk förvaltning

§ 4:10 Ekonomisk förvaltning

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast tio dagar före årsmötet
tillsammans med styrelsens ekonomiska
berättelse och verksamhetsberättelse. Den
ekonomiska berättelsen ska innehålla en
resultaträkning och en balansräkning.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast tio dagar före årsmötet
tillsammans med styrelsens ekonomiska
berättelse och verksamhetsberättelse. Den
ekonomiska berättelsen ska innehålla en
resultaträkning och en balansräkning.
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§ 4:11 Fastighetsförvaltning

§ 4:11 Fastighetsförvaltning

En förening kan äga och förvalta fast
egendom. Om flera föreningar gemensamt
ska äga och förvalta fast egendom kan
parterna bilda en ideell förening eller välja
annan associationsform.

En förening kan äga och förvalta fast
egendom. Om flera föreningar gemensamt
ska äga och förvalta fast egendom kan
parterna bilda en ideell förening eller välja
annan associationsform.

Vill en förening sälja eller på annat sätt göra
sig av med fast egendom eller del av fast
egendom krävs beslut med två tredjedels
majoritet på ett föreningsmöte. Till detta
möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse
senast fyra veckor före mötet. Där ska det
tydligt framgå att mötet gäller försäljning av
fast egendom. Ett beslut om försäljning av fast
egendom gäller dock inte förrän det har
fastställts av förbundsstyrelsen i enlighet med
6:1.

Vill en förening sälja eller på annat sätt göra
sig av med fast egendom eller del av fast
egendom krävs beslut med två tredjedels
majoritet på ett föreningsmöte. Till detta
möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse
senast fyra veckor före mötet. Där ska det
tydligt framgå att mötet gäller försäljning av
fast egendom. Ett beslut om försäljning av fast
egendom gäller dock inte förrän det har
fastställts av förbundsstyrelsen i enlighet med
6:1.
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Lokaler som en förening, ett distrikt eller
förbundet äger ska vara alkoholfria.

Lokaler som en förening, ett distrikt eller
förbundet äger ska vara alkoholfria.
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§ 4:12 Revision

§ 4:12 Revision

Årsmötet väljer en, eller, när det med hänsyn
till föreningens storlek är lämpligt, två
revisorer och minst en ersättare. Dessa väljs
för tiden intill slutet av nästa årsmöte.

Årsmötet väljer en, eller, när det med hänsyn
till föreningens storlek är lämpligt, två
revisorer och minst en ersättare. Dessa väljs
för tiden intill slutet av nästa årsmöte.

Om årsmötet ajournerar sig kan det dock
besluta att de nya revisorerna ska tillträda vid
en tidpunkt som infaller innan årsmötet har
avslutats.

Om årsmötet ajournerar sig kan det dock
besluta att de nya revisorerna ska tillträda vid
en tidpunkt som infaller innan årsmötet har
avslutats.

Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet
och ekonomiska förvaltning. De ska till
årsmötet lämna en revisionsberättelse med
förslag om fastställande av resultaträkning
och balansräkning samt förslag i fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna ska följa styrelsens verksamhet
och ekonomiska förvaltning. De ska till
årsmötet lämna en revisionsberättelse med
förslag om fastställande av resultaträkning
och balansräkning samt förslag i fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
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Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan
besluta om revision av föreningens
räkenskaper och förvaltning.

Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelsen kan
besluta om revision av föreningens
räkenskaper och förvaltning.

§ 4:13 Samgående med annan förening

§ 4:13 Samgående med annan förening

En förening som vill gå samman med en
annan UNF-förening ska fatta beslut om
detta.

En förening som vill gå samman med en
annan UNF-förening ska fatta beslut om
detta.

Föreningarna ska göra en skriftlig
överenskommelse som ska innehålla
uppgifter om tidpunkten för samgåendet och
hanteringen av arkiv och andra tillgångar
samt skulder. Beslutet ska fastställas av
förbundsstyrelsen för att gälla.

Föreningarna ska göra en skriftlig
överenskommelse som ska innehålla
uppgifter om tidpunkten för samgåendet och
hanteringen av arkiv och andra tillgångar
samt skulder. Beslutet ska fastställas av
förbundsstyrelsen för att gälla.

Förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen bör
ta initiativ till samgående när ett
beslutsmässigt årsmöte inte har kunnat
genomföras.

Förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen bör
ta initiativ till samgående när ett
beslutsmässigt årsmöte inte har kunnat
genomföras.
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§ 4:14 Upplösning

§ 4:14 Upplösning

En förening kan upplösas genom beslut med
två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte.
Till detta möte ska varje medlem få en
skriftlig kallelse senast två veckor föremötet.
Där ska det tydligt framgå att mötet gäller
upplösning av föreningen. Om mötet inte blir
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter
samråd med föreningens medlemmar.

En förening kan upplösas genom beslut med
två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte.
Till detta möte ska varje medlem få en
skriftlig kallelse senast två veckor föremötet.
Där ska det tydligt framgå att mötet gäller
upplösning av föreningen. Om mötet inte blir
beslutsmässigt kan förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter
samråd med föreningens medlemmar.

När en förening har upplösts ska förbundet
erbjuda medlemmarna medlemskap i en
annan förening eller direktanslutning till
distriktet eller förbundet.

När en förening har upplösts ska förbundet
erbjuda medlemmarna medlemskap i en
annan förening eller direktanslutning till
distriktet eller förbundet.

Vid upplösning tillfaller föreningens
tillgångar distriktet. Finns det inget verksamt
distrikt tillfaller tillgångarna förbundet.

Vid upplösning tillfaller föreningens
tillgångar distriktet. Finns det inget verksamt
distrikt tillfaller tillgångarna förbundet.
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§ 4:15 Särskilda stadgar

§ 4:15 Särskilda stadgar

Föreningen ska anses ha antagit § 4:1–14 samt
§ 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.

Föreningen ska anses ha antagit § 4:1–14 samt
§ 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.

Om dessa paragrafer ändras anses även

Om dessa paragrafer ändras ska ett

föreningens egna stadgar ändrade på

årsmöte anta de reviderade stadgarna.

motsvarande sätt. Om föreningen antar

Om föreningen antar egna stadgar med
innehåll utöver det ovan nämnda måste
stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen för
att gälla.

egna stadgar med innehåll utöver det ovan
nämnda måste stadgarna godkännas av
förbundsstyrelsen för att gälla.

MUCF menar i sin pågående
utredning att vår struktur för hur
föreningar ärver stadgeförändringar
som kongressen beslutar om inte är
tillfredställande i linje med den
förordning som gäller för
statsbidraget. Undertecknad har i
möte med MUCF redogjort för hur
vår organisation är uppbyggd och
vår struktur kring detta. Frågan om
en stadgerevidering kring ärendet
aktualiseras nu inför kongressen.
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§ 5:1 Organisation

§ 5:1 Organisation

En IOGT-NTO-krets består av de
föreningar och kårer inom IOGT-NTO,
UNF, IOGT- NTO:s Juniorförbund och NSF
som har anslutit sig till kretsen.

En IOGT-NTO-krets består av de föreningar
och kårer inom IOGT-NTO, UNF, IOGTNTO:s Juniorförbund och NSF som har
anslutit sig till kretsen.

En krets omfattar en kommun.
Distriktsrådet kan om det finns särskilda skäl
besluta att en krets ska omfatta fler
kommuner eller en del av en kommun.

En krets omfattar en kommun. Riksstyrelsen
kan om det finns särskilda skäl besluta att en
krets ska omfatta fler kommuner eller en del
av en kommun.

Kretsens högsta beslutande organ är
kretsårsmötet. Mellan kretsårsmötena leds
kretsen av en styrelse.

Kretsens högsta beslutande organ är
kretsårsmötet. Mellan kretsårsmötena leds
kretsen av en styrelse.

Samtliga förekomster av distriktsrådet
som närmast överordnat
samordningsorgan är ersatt med
riksstyrelsen. Detta gäller hela kapitel 5.
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§ 5:2 Kretsårsmöte

§ 5:2 Kretsårsmöte

Kretsens högsta beslutande organ är
kretsårsmötet, dit alla föreningar och kårer
som är anslutna till kretsen får skicka
ombud.

Kretsens högsta beslutande organ är
kretsårsmötet, dit alla föreningar och kårer
som är anslutna till kretsen får skicka ombud.

Varje IOGT-NTO-förening, UNF-förening
och NSF-kår har rätt till två ombud och
därutöver ett ombud för varje fullt
tjugofemtal medlemmar. Varje förening av
IOGT- NTO:s Juniorförbund representeras
av sin ansvariga juniorledare och därutöver
av ett ombud för varje fullt tjugofemtal
medlemmar.

Beräkningen av det antal ombuden förening
eller kår har rätt till grundar sig på
föreningens antal betalande och
avgiftsbefriade registrerade medlemmar den
31 december föregående år.

Varje IOGT-NTO-förening, UNF-förening
och NSF-kår har rätt till två ombud och
därutöver ett ombud för varje fullt
tjugofemtal medlemmar. Varje förening av
IOGT- NTO:s Juniorförbund representeras
av sin ansvariga juniorledare och därutöver
av ett ombud för varje fullt tjugofemtal
medlemmar.

Beräkningen av det antal ombuden förening
eller kår har rätt till grundar sig på
föreningens antal betalande och
avgiftsbefriade registrerade medlemmar den
31 december föregående år.

Ungdomens Nykterhetsförbunds 28:e kongress, 2019 i Örnsköldsvik

Ordinarie kretsårsmöte ska hållas senast den
15 mars. Extra kretsårsmöte kan hållas då
minst en tredjedel av de anslutna
föreningarna och kårerna begär det eller
kretsstyrelsen beslutar det.

Kallelse till ordinarie kretsårsmöte utfärdas
senast sex veckor före mötet på det sätt som
kretsårsmötet beslutar. Kallelse till extra
kretsårsmöte utfärdas senast tre veckor före
mötet. Ett extra kretsårsmöte får bara
behandla den fråga eller de frågor som är
anledningen till att kretsårsmötet hålls.

Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven
ordning kan distriktsrådet eller riksstyrelsen
utlysa kretsårsmöte.

Ordinarie kretsårsmöte ska hållas senast den
15 mars. Extra kretsårsmöte kan hållas då
minst en tredjedel av de anslutna
föreningarna och kårerna begär det eller
kretsstyrelsen beslutar det.

Kallelse till ordinarie kretsårsmöte utfärdas
senast sex veckor före mötet på det sätt som
kretsårsmötet beslutar. Kallelse till extra
kretsårsmöte utfärdas senast tre veckor före
mötet. Ett extra kretsårsmöte får bara
behandla den fråga eller de frågor som är
anledningen till att kretsårsmötet hålls.

Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven
ordning kan riksstyrelsen utlysa
kretsårsmöte.

Kretsårsmötet är beslutsmässigt när minst
fem ombud är närvarande.
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Kretsårsmötet är beslutsmässigt när minst
fem ombud är närvarande.

Varje ansluten förening och kår och varje
löftesbunden medlem i dessa kan skicka
motioner till kretsårsmötet.

Kretsstyrelsen ska ha fått motionerna senast
fyra veckor före kretsårsmötet.
Kretsstyrelsen ska yttra sig över varje
motion.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till kretsårsmötet senast en vecka
innan kretsårsmötet öppnas.

Varje ansluten förening och kår och varje
löftesbunden medlem i dessa kan skicka
motioner till kretsårsmötet.

Kretsstyrelsen ska ha fått motionerna senast
fyra veckor före kretsårsmötet.
Kretsstyrelsen ska yttra sig över varje
motion.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla
handlingar till kretsårsmötet senast en vecka
innan kretsårsmötet öppnas.
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§ 5:3 Mötesrättigheter och beslutsformer

§ 5:3 Mötesrättigheter och beslutsformer

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på kretsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på kretsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande.

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har
närvarorätt på kretsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen
har yttranderätt på kretsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge yttranderätt till
andra närvarande.

Varje ombud och ledamot av kretsstyrelsen
samt föredragande revisor har förslags- och
rösträtt.

Varje ombud och ledamot av kretsstyrelsen
samt föredragande revisor har förslags- och
rösträtt.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.

Val sker genom acklamation eller, om någon
röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

Val sker genom acklamation eller, om någon
röstberättigad begär det, genom sluten
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten.

En röst på fler personer än det antal som ska
väljas, eller på någon som inte är nominerad
till valet, är ogiltig.

En röst på fler personer än det antal som ska
väljas, eller på någon som inte är nominerad
till valet, är ogiltig.
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Mötet avgör andra frågor om mötesregler
när de kommer upp.

Mötet avgör andra frågor om mötesregler
när de kommer upp.
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§ 5:4 Kretsårsmötesärenden

§ 5:4 Kretsårsmötesärenden

På ett ordinarie kretsårsmöte ska följande
ärenden tas upp:

På ett ordinarie kretsårsmöte ska följande
ärenden tas upp:

a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud och övriga
röstberättigade deltagare
c) ställningstagande till om
kretsårsmötet har kallats enligt
stadgarna
d) ställningstagande till om
kretsårsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, rösträknare och två
protokolljusterare
f) föredragning av kretsstyrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av kretsstyrelsens
ekonomiska berättelse
h) föredragning av eventuella andra
verksamhetsberättelser
i) föredragning av revisionsberättelse
j) fastställande av resultaträkning och
balansräkning

a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet anmälda och
närvarande ombud och övriga
röstberättigade deltagare
c) ställningstagande till om
kretsårsmötet har kallats enligt
stadgarna
d) ställningstagande till om
kretsårsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för
mötet, rösträknare och två
protokolljusterare
f) föredragning av kretsstyrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av kretsstyrelsens
ekonomiska berättelse
h) föredragning av eventuella andra
verksamhetsberättelser
i) föredragning av revisionsberättelse
j) fastställande av resultaträkning och
balansräkning
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k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i kretsstyrelsen
l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för det
pågående kalenderåret
o) beslut om föreningsavgift till kretsen
p) beslut om budget för det pågående
kalenderåret
q) beslut om antal ledamöter, minst
fem, i kretsstyrelsen samt om deras
mandattid
r) val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör, studieledare,
eventuella ytterligare ledamöter och
fyra ersättare i kretsstyrelsen
s) val av två revisorer och två ersättare
t) val av valberedning med tre
ledamöter, varav en sammankallande
u) eventuellt val av
distriktsårsmötesombud
v) beslut om tid och plats för nästa
kretsårsmöte
w) beslut om eventuella andra frågor
som finns med i kallelsen.

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för
ledamöterna i kretsstyrelsen
l) beslut om motioner och förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för det
pågående kalenderåret
o) beslut om föreningsavgift till kretsen
p) beslut om budget för det pågående
kalenderåret
q) beslut om antal ledamöter, minst fem,
i kretsstyrelsen samt om deras
mandattid
r) val av ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör, studieledare,
eventuella ytterligare ledamöter och
fyra ersättare i kretsstyrelsen
s) val av två revisorer och två ersättare
t) val av valberedning med tre
ledamöter, varav en sammankallande
u) eventuellt val av
distriktsårsmötesombud
v) beslut om tid och plats för nästa
kretsårsmöte
w) beslut om eventuella andra frågor
som finns med i kallelsen.
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Protokollet från kretsårsmötet ska inom tre
veckor lämnas till distriktsrådet,
riksstyrelsen, revisorerna och varje ansluten
förening och kår. Det ska också finna
stillgängligt på kretsexpeditionen eller hos
kretsens ordförande.

Protokollet från kretsårsmötet ska inom tre
veckor lämnas till riksstyrelsen, revisorerna
och varje ansluten förening och kår. Det ska
också finna stillgängligt på kretsexpeditionen
eller hos kretsens ordförande.
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§ 5:5 Kretsstyrelse

§ 5:5 Kretsstyrelse

Kretsstyrelsen ska bestå av lägst fem
ledamöter. IOGT-NTO, UNF, IOGT-NTO:s
Juniorförbund och NSF ska, om de ingår i
kretsen, vardera företrädas av minst en
ledamot i styrelsen.

Kretsstyrelsen ska bestå av lägst fem
ledamöter. IOGT-NTO, UNF, IOGT-NTO:s
Juniorförbund och NSF ska, om de ingår i
kretsen, vardera företrädas av minst en
ledamot i styrelsen.

Kretsstyrelsen väljs av årsmötet för en eller
två verksamhetsperioder.

Kretsstyrelsen väljs av årsmötet för en eller
två verksamhetsperioder.

Kretsstyrelsen är beslutsmässig när mer än
halva antalet ledamöter är närvarande.

Kretsstyrelsen är beslutsmässig när mer än
halva antalet ledamöter är närvarande.

Till kretsårsmötet ska kretsstyrelsen lägga
fram verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse.

Till kretsårsmötet ska kretsstyrelsen lägga
fram verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse.
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§ 5:6 Kretsens uppgifter

§ 5:6 Kretsens uppgifter

Kretsstyrelsen ska arbeta för samordning
och effektivt utnyttjande av resurser.

Kretsstyrelsen ska arbeta för samordning och
effektivt utnyttjande av resurser.

För varje verksamhetsår ska det finnas en
arbetsplan och en budget för kretsens
verksamhet.

För varje verksamhetsår ska det finnas en
arbetsplan och en budget för kretsens
verksamhet.

Kretsstyrelsen ska när den upprättar förslag
till dessa beakta behovet av en lämplig
arbets- och resursfördelning mellan kretsen
och dess föreningar och kårer.

Kretsstyrelsen ska när den upprättar förslag
till dessa beakta behovet av en lämplig
arbets- och resursfördelning mellan kretsen
och dess föreningar och kårer.

Kretsstyrelsen anställer och entledigar
personal samt utser arbetsledare för
personalen. Innan ett avtal om anställning
sluts ska kretsstyrelsen samråda med
distriktsrådet och riksstyrelsen, som ska
godkänna anställningen och förslaget till
anställningsavtal.

Kretsstyrelsen anställer och entledigar
personal samt utser arbetsledare för
personalen. Innan ett avtal om anställning
sluts ska kretsstyrelsen samråda med
riksstyrelsen, som ska godkänna
anställningen och förslaget till
anställningsavtal.
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§ 5:7 Valbarhet till förtroendeuppdrag

§ 5:7 Valbarhet till förtroendeuppdrag

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
kretsen. Ett kretsårsmötesombud måste dock
vara löftesbunden registrerad medlem i
någon av kretsens föreningar eller kårer.

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTOrörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i
kretsen. Ett kretsårsmötesombud måste dock
vara löftesbunden registrerad medlem i
någon av kretsens föreningar eller kårer.

§ 5:8 Firmateckning

§ 5:8 Firmateckning

Kretsens firma bör utgöras av
kommunnamnet eller motsvarande och
ordet IOGT- NTO-krets.

Kretsens firma bör utgöras av
kommunnamnet eller motsvarande och ordet
IOGT- NTO-krets.

Kretsstyrelsen bestämmer hur firman ska
tecknas. Firman ska dock tecknas av minst
två personer gemensamt. Firmatecknarna
ska vara myndiga.

Kretsstyrelsen bestämmer hur firman ska
tecknas. Firman ska dock tecknas av minst
två personer gemensamt. Firmatecknarna ska
vara myndiga.
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§ 5:9 Ekonomisk förvaltning

§ 5:9 Ekonomisk förvaltning

Räkenskapsåret är ett kalenderår. Kassören
förvaltar med redovisningsskyldighet
kretsens egna medel samt medel som
förvaltas av kretsen. Bank- och
plusgirokonton tecknas enligt kretsens
beslut.

Räkenskapsåret är ett kalenderår. Kassören
förvaltar med redovisningsskyldighet
kretsens egna medel samt medel som
förvaltas av kretsen. Bank- och
plusgirokonton tecknas enligt kretsens
beslut.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast tio dagar före
kretsårsmötet tillsammans med
kretsstyrelsens ekonomiska berättelse och
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska
berättelsen ska innehålla en resultaträkning
och en balansräkning.

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till
revisorerna senast tio dagar före
kretsårsmötet tillsammans med
kretsstyrelsens ekonomiska berättelse och
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska
berättelsen ska innehålla en resultaträkning
och en balansräkning.
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§ 5:10 Revision

§ 5:10 Revision

Kretsårsmötet väljer två revisorer och två
ersättare.

Kretsårsmötet väljer två revisorer och två
ersättare.

Distriktsrådet och riksstyrelsen kan besluta
om revision av kretsens räkenskaper och
förvaltning.

Riksstyrelsen kan besluta om revision av
kretsens räkenskaper och förvaltning.
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§ 5:11 Samgående med annan krets

§ 5:11 Samgående med annan krets

En krets som vill gå samman med en annan
krets ska fatta beslut om detta. Kretsarna ska
göra en skriftlig överenskommelse som ska
innehålla uppgifter om tidpunkten för
samgåendet och hanteringen av arkiv och
andra tillgångar samt skulder. Beslutet ska
skickas till distriktsrådet för fastställelse.

En krets som vill gå samman med en annan
krets ska fatta beslut om detta. Kretsarna ska
göra en skriftlig överenskommelse som ska
innehålla uppgifter om tidpunkten för
samgåendet och hanteringen av arkiv och
andra tillgångar samt skulder. Beslutet ska
skickas till distriktsrådet för fastställelse.

Distriktsrådet och riksstyrelsen kan ta
initiativ till samgående mellan kretsar.

Riksstyrelsen kan ta initiativ till samgående
mellan kretsar.

Distriktsrådet ska ta sådant initiativ när ett
beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan

Riksstyrelsen ska ta sådant initiativ när ett
beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan

sammankallas.

sammankallas.
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§ 5:12 Upplösning

§ 5:12 Upplösning

En krets kan upplösas genom beslut på två
varandra följande kretsårsmöten eller med
två tredjedels majoritet på ett kretsårsmöte.
Till detta möte ska varje förening eller kår få
en skriftlig kallelse senast två veckor före
mötet. Där ska det framgå att mötet gäller
upplösning av kretsen.

En krets kan upplösas genom beslut på två
varandra följande kretsårsmöten eller med
två tredjedels majoritet på ett kretsårsmöte.
Till detta möte ska varje förening eller kår få
en skriftlig kallelse senast två veckor före
mötet. Där ska det framgå att mötet gäller
upplösning av kretsen.

En krets kan upplösas genom beslut av
distriktsrådet eller riksstyrelsen. Ett sådant
beslut kan fattas när ett beslutsmässigt
kretsårsmöte inte kan sammankallas och ett
samgående med en annan krets inte heller
kan ske.

En krets kan upplösas genom beslut av
riksstyrelsen. Ett sådant beslut kan fattas när
ett beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan
sammankallas och ett samgående med en
annan krets inte heller kan ske.

Vid upplösning av en krets förfogar
distriktsrådet över kretsens kvarvarande
egendom.

Vid upplösning av en krets beslutar
riksstyrelsen hur den kvarvarande
egendomen ska fördelas mellan de distrikt
eller regioner som kretsens föreningar eller
kårer tillhör.
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Finns det inget verksamt distriktsråd
beslutar riksstyrelsen hur den kvarvarande
egendomen ska fördelas mellan
distriktsorganisationerna för de förbund
som ingick i kretsen.

§ 5:13 Särskilda stadgar

§ 5:13 Särskilda stadgar

Om kretsen antar egna stadgar ska de
innehålla § 5:1–12 samt § 6:1 i dessa stadgar.
Om kretsen antar egna stadgar med innehåll
utöver det ovan nämnda måste stadgarna
godkännas av riksstyrelsen för att gälla.

Om kretsen antar egna stadgar ska de
innehålla § 5:1–12 samt § 6:1 i dessa stadgar.
Om kretsen antar egna stadgar med innehåll
utöver det ovan nämnda måste stadgarna
godkännas av riksstyrelsen för att gälla.
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§ 5:14 Särskilt om rättsförhållanden för
kretsar

§ 5:14 Särskilt om rättsförhållanden för
kretsar

Beslut av kretsar gäller inte förrän de har
fastställts av riksstyrelsen, om de innebär att
kretsen

Beslut av kretsar gäller inte förrän de har
fastställts av riksstyrelsen, om de innebär att
kretsen

a) köper fast egendom
b) gör sig av med fast egendom eller del
i fast egendom
c) köper aktie eller andel i bolag eller
förening som äger fast egendom av
betydelse för verksamheten
d) gör sig av med aktie eller andel i
bolag eller förening som äger fast
egendom av betydelse för
verksamheten
e) tar ut eller medger inteckning eller
inskrivning av servitut eller
nyttjanderätt i egen fastighet
f) vidtar eller stöder åtgärder som kan
minska det egna inflytandet i bolag
eller förening, där föreningen eller
distriktet har bestämmande

a) köper fast egendom
b) gör sig av med fast egendom eller del
i fast egendom
c) köper aktie eller andel i bolag eller
förening som äger fast egendom av
betydelse för verksamheten
d) gör sig av med aktie eller andel i
bolag eller förening som äger fast
egendom av betydelse för
verksamheten
e) tar ut eller medger inteckning eller
inskrivning av servitut eller
nyttjanderätt i egen fastighet
f) vidtar eller stöder åtgärder som kan
minska det egna inflytandet i bolag
eller förening, där föreningen eller
distriktet har bestämmande

På kongressen 2017 presenterades
det olika beslutsunderlag vid de tre
kongresserna vilket resulterade i
ett icke samstämmigt beslut om
införande av den här paragrafen.
När man i efterhand tolkade
besluten enades man att införa de
bitar som var med i samtliga tre
kongresserna beslut.

Det här förslaget är en exakt kopia
av det ursprungliga förslaget och
innehåller alltså de delar som föll
bort ur beslutet på förra
kongressen.
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g)
h)

i)

j)

inflytande genom aktieinnehav eller
på annat sätt
gör sig av med arkivmaterial eller
arbetsmaterial av större värde
använder sina tillgångar på sätt som
strider mot IOGT-NTO-rörelsens
syften
realiserar sina tillgångar i uppenbart
syfte att använda dem på sätt som
strider mot dessa stadgar eller mot
förbundsstyrelsens beslut, eller
upplåter sina lokaler på sätt som
hindrar IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet. De bestämmelser i
denna paragraf som avser fast
egendom ska också gälla byggnader
på ofri grund.

Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att
verkställa beslut som avser de frågor som
nämns ovan, och som inte har fastställts av
riksstyrelsen.

g)
h)

i)

j)

inflytande genom aktieinnehav eller
på annat sätt
gör sig av med arkivmaterial eller
arbetsmaterial av större värde
använder sina tillgångar på sätt som
strider mot IOGT-NTO-rörelsens
syften
realiserar sina tillgångar i uppenbart
syfte att använda dem på sätt som
strider mot dessa stadgar eller mot
förbundsstyrelsens beslut, eller
upplåter sina lokaler på sätt som
hindrar IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet. De bestämmelser i
denna paragraf som avser fast
egendom ska också gälla byggnader
på ofri grund.

De bestämmelser i denna paragraf som avser
fast egendom ska också gälla byggnader på
ofri grund.
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Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar
om anskaffande, användning, vård och
försäljning av fast egendom som
riksstyrelsen fastställer.

Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att
verkställa beslut som avser de frågor som
nämns ovan, och som inte har fastställts av
riksstyrelsen.

Kretsar ska redovisa kapital som de får vid
försäljning av fast egendom eller del i fast
egendom till riksstyrelsen. Detta gäller också
kapital som de får i ersättning för fast
egendom efter brand eller annan skada eller
expropriation, eller till följd av annat
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av
riksstyrelsen för kretsens räkning.
Riksstyrelsen kan besluta att någon annan
ska förvalta kapitalet. Kapitalet får inte
användas för andra ändamål än köp av fast
egendom eller del i fast egendom.
Riksstyrelsen kan dock besluta att kapitalet
får användas på annat sätt. Ränta på
kapitalet får användas till den löpande
verksamheten i den krets som kapitalet
tillhör.

Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar
om anskaffande, användning, vård och
försäljning av fast egendom som riksstyrelsen
fastställer.

Kretsar ska redovisa kapital som de får vid
försäljning av fast egendom eller del i fast
egendom till riksstyrelsen. Detta gäller också
kapital som de får i ersättning för fast
egendom efter brand eller annan skada eller
expropriation, eller till följd av annat
förhållande. Kapitalet ska förvaltas av
riksstyrelsen för kretsens räkning.
Riksstyrelsen kan besluta att någon annan
ska förvalta kapitalet. Kapitalet får inte
användas för andra ändamål än köp av fast
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egendom eller del i fast egendom.
Riksstyrelsen kan dock besluta att kapitalet
får användas på annat sätt. Avkastning på
kapitalet får användas till den löpande
verksamheten i den krets som kapitalet
tillhör.

§ 6:1 Rättsförhållanden

§ 6:1 Rättsförhållanden

Varje förening eller distrikt inom UNF eller
krets inom IOGT-NTO-rörelsen har rätt att
bedriva sin verksamhet självständigt, så länge
detta sker i överensstämmelse med dessa
stadgar.

Varje förening eller distrikt inom UNF eller
krets inom IOGT-NTO-rörelsen har rätt att
bedriva sin verksamhet självständigt, så länge
detta sker i överensstämmelse med dessa
stadgar.

Varje förening eller distrikt inom UNF, varje
krets inom IOGT-NTO-rörelsen eller
förbundet Ungdomens Nykterhetsförbund

Varje förening eller distrikt inom UNF, varje
krets inom IOGT-NTO-rörelsen eller
förbundet Ungdomens Nykterhetsförbund
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kan förvärva rättigheter och ta på sig
skyldigheter, äga fast och lös egendom samt
föra talan inför domstolar och andra
myndigheter. Beslut av föreningar och
distrikt gäller dock inte förrän de har
fastställts av förbundsstyrelsen om de innebär
att föreningen eller distriktet

kan förvärva rättigheter och ta på sig
skyldigheter, äga fast och lös egendom samt
föra talan inför domstolar och andra
myndigheter. Beslut av föreningar och
distrikt gäller dock inte förrän de har
fastställts av förbundsstyrelsen om de innebär
att föreningen eller distriktet

a) köper fast egendom,

a) köper fast egendom,

b) gör sig av med fast egendom eller del i
fast egendom,

b) gör sig av med fast egendom eller del i
fast egendom,

c) gör sig av med aktie eller andel i bolag
eller förening som äger fast egendom,

c) gör sig av med aktie eller andel i bolag
eller förening som äger fast egendom,

d) tar ut eller medger inteckning eller
inskrivning av servitut eller
nyttjanderätt i egen fastighet,

d) tar ut eller medger inteckning eller
inskrivning av servitut eller
nyttjanderätt i egen fastighet,

e) vidtar eller stöder åtgärder som kan
minska det egna inflytandet i bolag

e) vidtar eller stöder åtgärder som kan
minska det egna inflytandet i bolag

eller förening, där föreningen eller
distriktet har bestämmande inflytande

eller förening, där föreningen eller
distriktet har bestämmande inflytande
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genom aktieinnehav eller på annat
sätt,

genom aktieinnehav eller på annat
sätt,

f) gör sig av med arkivmaterial eller
arbetsmaterial av större värde,

f) gör sig av med arkivmaterial eller
arbetsmaterial av större värde,

g) använder sina tillgångar på sätt som
strider mot IOGT-NTO-rörelsens
syften,

g) använder sina tillgångar på sätt som
strider mot IOGT-NTO-rörelsens
syften,

h) realiserar sina tillgångar i uppenbart
syfte att använda dem på sätt som
strider mot dessa stadgar eller mot
förbundsstyrelsens beslut, eller

h) realiserar sina tillgångar i uppenbart
syfte att använda dem på sätt som
strider mot dessa stadgar eller mot
förbundsstyrelsens beslut, eller

i) upplåter sina lokaler på sätt som
hindrar IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet.

i) upplåter sina lokaler på sätt som
hindrar IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet.

De bestämmelser i denna paragraf som avser
fast egendom ska också gälla byggnader på
ofri grund.

De bestämmelser i denna paragraf som avser
fast egendom ska också gälla byggnader på
ofri grund.
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Förbundsstyrelsen kan förbjuda föreningar
och distrikt att verkställa beslut som avser de
frågor som nämns ovan, och som inte har
fastställts av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen kan förbjuda föreningar
och distrikt att verkställa beslut som avser de
frågor som nämns ovan, och som inte har
fastställts av förbundsstyrelsen.

Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de
anvisningar om anskaffande, användning och
vård av fast egendom som förbundsstyrelsen
fastställer.

Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de
anvisningar om anskaffande, användning och
vård av fast egendom som förbundsstyrelsen
fastställer.

Föreningar och distriktska redovisa kapital
som de får vid försäljning av fast egendom
eller del i fast egendom till förbundsstyrelsen.
Detta gäller också kapital som de får i
ersättning för fast egendom efter brand eller
annan skada eller expropriation, eller till följd
av annat förhållande. Kapitalet ska förvaltas
av förbundsstyrelsen för föreningens eller
distriktets räkning. Förbundsstyrelsen kan
besluta att någon annan ska förvalta kapitalet.
Kapitalet får inte användas för andra ändamål

Föreningar och distrikt ska redovisa kapital
som de får vid försäljning av fast egendom
eller del i fast egendom till förbundsstyrelsen.
Detta gäller också kapital som de får i
ersättning för fast egendom efter brand eller
annan skada eller expropriation, eller till följd
av annat förhållande. Kapitalet ska förvaltas
av förbundsstyrelsen för föreningens eller
distriktets räkning. Förbundsstyrelsen kan
besluta att någon annan ska förvalta kapitalet.
Kapitalet får inte användas för andra ändamål
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än köp av fast egendom eller del i fast
egendom. Förbundsstyrelsen kan dock
besluta att kapitalet får användas på annat
sätt. Ränta på kapitalet får användas till den
löpande verksamheten i den

än köp av fast egendom eller del i fast
egendom. Förbundsstyrelsen kan dock
besluta att kapitalet får användas på annat
sätt. Ränta på kapitalet får användas till den
löpande verksamheten i den

förening eller det distrikt som kapitalet
tillhör.

förening eller det distrikt som kapitalet
tillhör.

§ 6:2 Tolkning av stadgarna

§ 6:2 Tolkning av stadgarna

Vid olika syn på hur dessa stadgar skall tolkas
har förbundsstyrelsens mening företräde.
Gäller frågan tolkning av någon av de
bestämmelser som avses i § 6:4 har istället
riksstyrelsens mening företräde.

Vid olika syn på hur dessa stadgar skall tolkas
har förbundsstyrelsens mening företräde.
Gäller frågan tolkning av någon av de
bestämmelser som avses i § 6:4 har istället
riksstyrelsens mening företräde.

§ 6:3 Stadgeändring

§ 6:3 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras genom
samstämmiga beslut på två kongresser eller
genom beslut med två tredjedels majoritet på
en ordinarie kongress. En stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras genom
samstämmiga beslut på två kongresser eller
genom beslut med två tredjedels majoritet på
en ordinarie kongress. En stadgeändring
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gäller från det att kongressen avslutas eller
från den senare tidpunkt som kongressen
beslutar. En stadgeändring som rör
förhållande till annat förbund inom IOGTNTO- rörelsen kan endast göras genom
samstämmiga kongressbeslut av alla förbund
som stadgeändringen berör.

gäller från det att kongressen avslutas eller
från den senare tidpunkt som kongressen
beslutar. En stadgeändring som rör
förhållande till annat förbund inom IOGTNTO- rörelsen kan endast göras genom
samstämmiga kongressbeslut av alla förbund
som stadgeändringen berör.

§ 6:4 Förhållande till annat förbund

§ 6:4 Förhållande till annat förbund

Som stadgar som rör förhållande till annat
förbund betraktas de bestämmelser i
stadgarna hos IOGT-NTO, UNF och IOGTNTO:s Juniorförbund som behandlar

Som stadgar som rör förhållande till annat
förbund betraktas de bestämmelser i
stadgarna hos IOGT-NTO, UNF och , IOGTNTOs Juniorförbund som behandlar

a) samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen
(§ 1:1),

a) samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen
(§ 1:1),

b) IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§
1:2),

b) IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§
1:2),

c) samtidigt medlemskap i fler än ett
förbund (§ 1:4),

c) samtidigt medlemskap i fler än ett
förbund (§ 1:4),

d) medlemslöftet (§ 1:5),

d) medlemslöftet (§ 1:5),

Paragraferna är omnumrerade.
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e) riksstyrelsens sammansättning och
funktion (§ 1:3, 2:1, 2:9, 2:10),

e) riksstyrelsens sammansättning och
funktion (§ 1:3, 2:1, 2:9, 2:10),

f) distriktsrådets sammansättning och
funktion (§ 1:3, 3:1, 3:9, 3:10),

f) samverkan på regional nivå (§ 3:1),

g) fastställande av distriktsgränser (§
3:1),
h) IOGT-NTO-kretsar (§1:2 och kapitel
5),
i) rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2,
3:2),
j) närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens
beslutande församlingar (§ 2:5, 3:5),
k) rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet (§ 4:7),
l) valbarhet till förtroendeuppdrag (§
2:11, 3:11, 4:8), eller
m) stadgeändringar som rör förhållande
till annat förbund (§ 6:3, 6:4).

g) IOGT-NTO-kretsar (§1:2 och kapitel
5),
h) rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2,
3:2),
i) närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens
beslutande församlingar (§ 2:5, 3:5),
j) rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet (§ 4:7),
k) valbarhet till förtroendeuppdrag (§
2:11, 3:11, 4:8), eller
l) stadgeändringar som rör förhållande
till annat förbund (§ 6:3, 6:4).

Distriktsråden är utbytta mot en
regional samverkan.
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Dessutom betraktas §16 och §21 i NSF:s
stadgar som stadgar som rör förhållande till
annat förbund.

utgår
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Kongressen föreslås besluta
att

anta UNF:s stadgar med de gjorda ändringarna
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Motdrag är UNF:s medlemstidning och det är en fruktansvärt bra sådan. Den är känd
bland liknande medlemstidningar för att hålla hög kvalite. Tusentals läser tidningen och
den är väldigt uppskattad. Tidningen skildrar UNF och frågor som är intressanta för
UNF:are.
Motdrag är också en av få platser där UNF:are kan uttrycka sig till andra UNF:are. Det är
en plats där insändare, krönikor och mera kan skapa diskussion och debatt, en typ av
forum som inte finns på någon annan plats i UNF. Det är en plattform som är rikstäckande
och som når alla UNF:are.
Motdrags roll som en fri röst är viktig inom UNF. Därför är det viktigt att tidningen har
en ansvarig utgivare som är delvis fristående från UNF, någon som själv inte är en del av
UNF:s ledarskap. Tidigare har den ansvariga utgivaren varit redaktören. En person som är
en del av UNF men som inte själv är inblandad i ledningen av UNF och som vågar och vill
lyfta olika röster inom UNF.
Den ansvariga utgivaren ändrades för några år sedan och är idag UNF:s
Generalsekreterare, någon som står under UNF:s förbundsstyrelse. Vilket kan ses som lite
underligt. Även om jag inte tror att Motdrags innehåll förändras idag på grund av detta så
finns det ett potential i framtiden att Motdrags innehåll förändras och redigeras för att
passa vissa intressen över andra. Jag anser att det är bättre att göra Motdrags redaktör till
ansvarig utgivare igen för att undvika den typen av problem i framtiden.
Därav menar motionären att kongressen ska besluta
att
ansvariga utgivaren för Motdrag ska vara redaktören
Motionärer
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
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UNF:s förbundsstyrelse diggar motdrag något otroligt, och vi har under den gångna
perioden tänkt mer och mer på vem som bör vara Motdrags ansvariga utgivare.
Vi anser dock inte att detta ska vara ett kongressbeslut eftersom det då krävs en ny
kongress (eller extra) när vi får en ny redaktör. Och eftersom PRV (Patent- och
registreringsverket) definierar att ”Enligt lagen tryckfrihetsförordningens regler måste en
person vara registrerad som ansvarig utgivare för innehållet i en periodisk skrift.”4 vilket
trycker på att det måste vara en person och inte en post.
Vem som är ansvarig utgivare och övriga riktlinjer för Motdrag fastställs i den policy som
finns för Motdrag. Där framgår exempelvis vilken funktion Motdrag har och på vilken
grund den står och vilar på. Där kan även revideringar och förändringar ske under en
mandatperiod för att säkerställa att Motdrag vidhåller sin viktiga roll.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att
avslå motionen i sin helhet

4

https://www.prv.se/sv/periodisk-skrift/ansoka-om-utgivningsbevis/ansvarig-utgivare/
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Rörelsens kongressmandatperioder är som bekant två år långa. På distrikts- och
föreningsnivå är de ett år långa.
Som många säkert har upplevt finns det en viss problematik kring att dels hitta personer
som kan tänka sig att sitta i förbundsstyrelsen längre än en mandatperiod men också att
hinna med allt det som förbundsstyrelsen vill hinna med på två år. Samma problematik
finns på distriktsnivåer, där det är svårt att bygga något långsiktigt när styrelsen har ett år
på sig.
Vi vill undersöka vilka alternativ som finns och vad det potentiellt kan finnas för för- och
nackdelar. Ska vi ha längre eller kortare mandatperioder? Ska kongressen vara så många
dagar som den är? Ska kongressen fortsätta vara på sommaren? Vilka effekter skulle
potentiella ändringar få?
Syftet med en sådan utredning bör vara att utreda möjligheterna kring huruvida längden
på mandatperioderna kan underlätta eller hindra engagemang i UNF, och om vi kan
underlätta för oss som organisation att bli mer långsiktiga och stabila.
IOGT-NTO kommer att göra en liknande utredning den kommande perioden. Att som
rörelse utreda, ifrågasätta och förbättra våra strukturer ser vi som nödvändigt för att
fortsätta vara aktuella i dagens samhälle.
Kongressen föreslås besluta
att

förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda längden på mandatperioder på alla
nivåer och redovisa slutsatserna på kongressen i Jönköping 2021.
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Riksstyrelsens förslag är att IOGT-NTO från den 1 januari 2020 ska bestå av åtta distrikt
enligt följande indelning:
IOGT-NTO Norr: Norrbotten, Västerbotten
IOGT-NTO Mitt: Jämtland, Västernorrland
IOGT-NTO GävleDala: Dalarna, Gävleborg
IOGT-NTO Svea: Värmland, Örebro, Västmanland
IOGT-NTO Öst: Uppsala, Stockholm, Södermanland
IOGT-NTO Sydost: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Gotland
IOGT-NTO Väst: Göteborg och Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg
IOGT-NTO Syd: Skåne, Blekinge, Halland
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att
att

IOGT-NTO förbundet ska bestå av åtta distrikt i enlighet med förslaget,
den nya distriktsindelningen träder i kraft 1 januari 2020 samt
alla befintliga distrikt aktivt arbetar för att sammanslagningar ska kunna ske
smidigt.

Riksstyrelsen föreslår UNF och Junis kongress samt NSF:s förbundsmöte besluta
att

notera riksstyrelsens förslag nr 1 som lagts fram till IOGT-NTO:s kongress.
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Ändringar:
Inget förslag på granskningsutskott eller Activeombud.
Att det inte ska vara valberedningens uppgift att bereda förslag på arvodering.
Ändring av uppdraget för förvaltningsrevisorer till att också bli verksamhetsrevisorer.
Valberedningen föreslår kongressen
att

anta Valberedningsinstruktionen med föreslagna ändringar
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o Valberedningsinstruktion
för UNF:s
förbundsvalberedning

Valberedningsinstruktion för
UNF:s förbundsvalberedning

UNF:s valberedning väljs vid
kongressen vartannat år.
Valberedningen ska bestå av fem
ledamöter, varav en sammankallande,
med sammantaget goda kunskaper om
UNF som organisation och
förutsättningar samt med ett brett
nätverk inom organisationen.
Valet av valberedning bereds av en
kommitté där UNF:s
distriktsordförande 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.
Valberedningen bereder val av
kongresspresidium, revisorer,
revisorsersättare, granskningsutskott,
riksstyrelserepresentanter, ombud till
Actives kongress och förbundsstyrelse
inklusive enskilda val om ordförande,
sekreterare och kassör. Valberedningen
kan efter behov även föreslå andra
klädda poster i förbundsstyrelsen.

UNF:s valberedning väljs vid
kongressen vartannat år.
Valberedningen ska bestå av fem
ledamöter, varav en sammankallande,
med sammantaget goda kunskaper om
UNF som organisation och
förutsättningar samt med ett brett
nätverk inom organisationen.
Valet av valberedning bereds av en
kommitté där UNF:s
distriktsordförande 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.
Valberedningen bereder val av
kongresspresidium,
förvaltningsrevisorer tillika
verksamhetsrevisorer och ersättare,
riksstyrelserepresentanter och
förbundsstyrelse inklusive enskilda val
om ordförande, sekreterare och kassör.
Valberedningen kan efter behov även
föreslå andra klädda poster i
förbundsstyrelsen.

Valberedningens förslag på
riksstyrelserepresentanter ska också
föreslås sitta i förbundsstyrelsen. Dessa
två personer blir också ledamöter i
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
samt stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens
internationella institut. Dessa personer

Valberedningens förslag på
riksstyrelserepresentanter ska också
föreslås sitta i förbundsstyrelsen. Dessa
två personer blir också ledamöter i
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
samt stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens
internationella institut. Dessa personer
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ska därför ha eller vilja införskaffa sig
kunskaper om insamling och
internationellt biståndsarbete.
Valberedningen ska inför varje kongress
behandla frågan om arvoderingar i
förbundsstyrelsen, och komma med
förslag om eventuellt
arvoderingsupplägg.
Valberedningen arbetar enligt följande
vägledande principer:
o Transparens/öppenhet – arbetet
ska präglas av öppenhet och
insyn, genom att valberedningen
ska kunna redogöra för sitt
tillvägagångsätt och
arbetsprocessens gång, men
också av att interna
överläggningar och
bedömningar ska vara förtroliga.
o Mångfald/bredd/strategi –
Valberedningen ska i sin
beredning av valen verka för att
sammansättningen av de
förtroendevalda präglas av en
bredd gällande erfarenheter och
kompetens.
o Proaktiv/uppsökande – Även om
valberedningen fått uppdrag av
kongressen att bereda valen
finns möjlighet för medlemmar
att till ett av valberedningen
bestämt sista datum nominera
lämpliga kandidater till samtliga
uppdrag.
o Sekretess/jäv – De som ingår i
valberedningen får inte
obehörigen röja vad de i denna

ska därför ha eller vilja införskaffa sig
kunskaper om insamling och
internationellt biståndsarbete.
Valberedningen arbetar enligt följande
vägledande principer:
o Transparens/öppenhet – arbetet
ska präglas av öppenhet och
insyn, genom att
valberedningen ska kunna
redogöra för sitt
tillvägagångsätt och
arbetsprocessens gång, men
också av att interna
överläggningar och
bedömningar ska vara
förtroliga.
o Mångfald/bredd/strategi –
Valberedningen ska i sin
beredning av valen verka för
att sammansättningen av de
förtroendevalda präglas av en
bredd gällande erfarenheter och
kompetens.
o Proaktiv/uppsökande – Även om
valberedningen fått uppdrag av
kongressen att bereda valen
finns möjlighet för medlemmar
att till ett av valberedningen
bestämt sista datum nominera
lämpliga kandidater till
samtliga uppdrag.
o Sekretess/jäv – De som ingår i
valberedningen får inte
obehörigen röja vad de i denna
egenskap i förtroende fått
kännedom om, och får inte
heller delta i beslut eller
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egenskap i förtroende fått
kännedom om, och får inte
heller delta i beslut eller
beredning i de delar där jäv
föreligger.
o

beredning i de delar där jäv
föreligger.
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Ordförande: Jane Segerblom & Filip Nyman
Sekreterare: Daniel Bergdahl
Kassör: Johan Fridlund
Bildningsledare: Simon Thörn
Ledamot: Ellen Hjorth
Ledamot: Jacob Nehrer
Valet av Jane & Filip som ordförandepar beror på en väldigt bred och stark kompetens på
UNFs just nu högst prioriterade mål: Medlemsvård, medlemsökning, distriktsstöd. Vi ser
också väldigt mycket energi, engagemang och vilja att arbeta hårt för UNF som står inför
många utmaningar. Just nu studerar Jane på högskola till förskolepedagog och Filip jobbar
för ett politiskt ungdomsförbund med distriktsutveckling på förbundsnivå.
Förslaget i sin helhet:
Valberedningen har sökt drivna UNFare med bred kompetens inom och utom rörelsen.
Med erfarenhet och kompetens inom medlemsvård, medlemsökning, bildning, politik och
med en vilja att samarbeta samt en grupp som är lösningsfokuserad. Vi har sammanställt
en styrelse som vi tror bäst kan tackla UNFs utmaningar och utnyttja UNFs möjligheter.
Vi har strävat efter att bygga en styrelse som har flera perspektiv och tillsammans inte är
rädda för att ta tag i och arbeta hårt med konkreta frågor. Vi har eftersträvat ett förslag
med UNFare från flera distrikt i olika delar av landet, med olika kön, åldrar samt
varierande UNF & arbetslivserfarenheter.
Förslaget består av två kompetenta, sakkunniga & trygga ordförande som påvisat ett
oerhört starkt engagemang och arbetsvilja. En ekonomiskt intresserad kassör med god
förståelse för UNFs nuvarande ekonomiska läge och problemlösning som prioritet. En
ordentlig och rättvis sekreterare med lång tid i rörelsen. Samt en ödmjuk bildningsledare
med goda kunskaper som ledare och erfarenhet från andra organisationer. Två ambitiösa,
engagerade och drivna ledamöter som har mycket att ge till UNF. Vi tror att en liten
styrelse kan få en god gruppdynamik och på så sätt undvika grupperingar inom styrelsen.
En mindre styrelse kan skapa en kultur och arbetsmetod där man är flexibel, jobbar snabbt
och får mycket uträttat.
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Vi har även diskuterat med den föreslagna styrelsen om att använda sig av kompetensen
och engagemanget som finns runt om i landet genom att inkludera medlemmar som inte
sitter i styrelsen att bidra till förbundets utveckling, något vi hoppas kommer att
genomföras

Övriga som kandiderar utanför valberedningens förslag:
Anneli Bylund
- Ordförande
Lina Sultan
- Ordförande
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
att
ordförande
att
att
att
att

fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till sju
välja Filip Nyman till ordförande och Jane Segerblom till
välja Johan Fridlund till kassör
välja Daniel Bergdahl till sekreterare
välja Simon Thörn till bildningsledare
välja Ellen Hjort och Jacob Nehrer till ledamöter
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Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
välja Filip Nyman och Daniel Bergdahl till ledamöter i riksstyrelsen
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Valberedningen har tillsammans med personer av intresse funderat kring arbetsbördan av
en revisor och vad de två olika revisor sorterna innebär. Det vi kommit fram till är att
arbetsbördan mellan de två olika sortrens revisor inte är jämlik och inte heller är
intressant. UNF har redan externa revisorer som kollar ekonomin extra noga, något vi inte
riktigt behöver interna förvaltningsrevisorer för. Tidigare interna revisorer vittnar om
hur det är en ypperligt liten del av uppdraget. Vi ser därför nu de så kallade
verksamhetsrevisorerna är de centrala interna revisorerna inom UNF och att det är en
udda situation. Det är svårt att granska verksamhet utan att ha en förståelse för Ekonomi.
Valberedningen förstår dock tanken med att få fler personer till posten, och föreslår en
lösning på situationen.
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
välja Jonathan Spånberger, Malin Andersson och Emil Johansson till
ordinarie verksamhetsrevisorer och förvaltningsrevisorer
att

välja Arvid Ståhl till verksamhetsrevisorersättare och
förvaltningsrevisorersättare

Vi föreslår alltså att vi väljer tre revisorer som utför båda uppdragen för förvaltingsrevisor
och verksamhetsrevisor. För att kunna göra detta behöver Emil Johansson tekniskt väljas
till ersättare på pappret, men vi föreslår denna grupp under tanken att dessa tre skall arbeta
likställt till varandra som ordinarie.
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Traditionellt har kongressen beslutat om vilket distrikt som får ansvaret att arrangera
kongressen. De senaste kongresserna har det inte funnits ett konkret förslag. Istället har
riksstyrelsen fått i uppdrag att ta beslutet om ort för kongressen.
Nu till den här kongressen har Riksstyrelsen kommit med ett förslag om att ändra i
stadgarna till att Riksstyrelsen tar beslut om ort för kongressen och inte kongressen som
det står idag. Eftersom stadgarna inte kommer gälla på en gång, så behöver kongressen
fortfarande ta ett beslut.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
uppdra åt riksstyrelsen att besluta vart kongressen ska vara år 2023.

