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Kongressen är UNF:s högsta beslutade organ, den sker vartannat år och av tradition så sker 
den under en vecka tillsammans med resten av IOGT-NTO rörelsen. På kongressen fattas det 
många viktiga beslut som bestämmer hur och vad UNF ska jobba med i framtiden.
Ert distriktsårsmöte har valt er som ombud för att de tror att just ni kan föra distriktets talan. 
Det är ett betydelsefullt uppdrag och ni får vara med att besluta om saker som kommer att 
forma hela UNF de kommande två åren - kanske ännu längre. Som ombud är det viktigt att 
tänka på vad som är bäst för ens distrikt, men också UNF som helhet. 
I det här studiematerialet kommer ni få lära er allt ni behöver veta om hur en kongress går till, 
få chansen att diskutera kongressens handlingar och förbereda er för att åka som ombud på 
kongressen. 

Det här studiematerialet är uppbyggt på 3 träffar för att ni ska hinna gå igenom alla handlingarna 
ordentligt. Varje träff är ca 1,5 timme där ni diskuterar olika delar av kongresshandlingarna 
och hur kongressen fungerar. 

För att ni ska kunna rapportera era träffar som en studiecirkel behöver ni vara minst 3 
personer och träffas minst 3 gånger. Ta kontakt med ert närmaste NBV kontor så hjälper 
dom er med allting ni behöver! 

Ni hittar kontaktuppgifter på nbv.se

Träff 1 
Inledning



Innan ni går in på själva handlingarna lära er om 
hur en kongress fungerar, och vad som kan vara 
bra att tänka på.
I UNF finns det föreningar, distrikt och ett 
förbund.
I början av året ( januari till februari) har 
föreningarna årsmöte, på föreningens årsmöte 
ska det väljas ombud till distriktsårsmötet som 
sker i mars till april. Vartannat år under somma-
ren så hålls det också en kongress. Distrikten 
väljer ombud till kongressen. Hur många 
ombud varje distrikt får skicka till kongressen 
beror på hur många betalande medlemmar 
distriktet har årsskiftet innan kongressen. 
Det står i UNF:s stadgar.

På kongressen fattas strategiska beslut, det 
vill säga långsiktiga och övergripande beslut 
som är tänkta att leda organisationen framåt. 
Om ni har hunnit titta på handlingarna så har ni 
sett att det ofta är väldigt många sidor. 
Innan ni börjar läsa igenom handlingarna så 
kan det vara bra att få en uppfattning om hur 
handlingarna är uppbyggda. Handlingarna 
börjar med formalia till exempel att fastslå 
föredragningslistan. Sen kommer det som har 
hänt till exempel förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse och andra rapporter. 
Efter det kommer punkter med fokus på
 framtiden till exempel arbetsplan och budget. 
Sist kommer det val till förbundsstyrelsen med 
flera.

I det här studiematerialet föreslår vi att ni 
börjar med att prata om hur en kongress 
fungerar och de kongresshandlingar som hör 
ihop med det. På den andra träffarna kan ni 
diskutera arbetsplan, budget och motioner för 
att ni ska få en bra chans att läsa igenom och 
diskutera det ni vill hinna diskutera. På sista 
träffen har ni möjlighet att prata ihop er  om 
vad ni tycker om de olika handlingarna och vad 
ni skulle vilja se för beslut. 
Första sidorna i handlingarna innehåller ofta 
några väl valda ord från UNF:s förbunds-
ordförande följt av en innehållsförteckning. Ett 
tips till er som läser handlingarna digitalt är att 
ni i innehållsförteckningen kan klicka på den 
sida ni vill läsa! 
Som ni kanske märker när ni kollar igenom 
handlingarna så är de första 20-30 sidorna mer 
information och inte så jättemycket som be-
höver diskuteras kring, men som kan vara bra 
att ha koll på.

Om ni tittar på innehållsförteckningen kommer 
ni se att motioner och övriga handlingar ligger 
lite blandade Det beror på att en vill försöka 
besluta om sakerna i rätt ordning. En del 
motioner kanske handlar om hur själva 
kongressen ska gå till väg och då är det smart 
att ta det i början av kongressen. Sen kanske 
det finns snarlika förslag eller motioner och då 
brukar en diskutera dem i samband med 
varandra. 
Som ni också ser i innehållsförteckningen så 
finns det väldigt många rapporter och liknande 
handlingarna. Rapporterna är något som 
sällan diskuteras särskilt länge, men det är 
ändå viktigt att få koll på det som har hänt. 
Diskussionerna om rapporterna ger ombud 
chans att ställa frågor och bättre förstå vad 
som hänt mellan kongresserna.
 



Diskussionsfrågor

Vad tänker ni är anledningen till att UNF har kongresser? 

Vad tror ni är anledningen till att beslut fattas i en speciell ordning? 

Varför tror ni att det finns med rapporter med i handlingarna? 



När det är årsmöten brukar ett särskilt mötesspråk 
användas. För att ombud lättare ska hänga med i 
diskussionerna finns det en ordlista i 
kongresshandlingarna. I ordlistan finns de vanligaste 
mötesorden som är bra att hålla koll på. Läs igenom 
ordlistan som finns i början av kongresshandlingarna 
tillsammans.

Diskussionsfrågor
Vad finns det för fördelar med att använda ett formellt språk under kongressen?

Vad kan det finnas för nackdelar att använda  formellt språk under kongressen? 

Är det något ord ni inte förstår?

Ordlista



Arbetsordningen finns för att kongressen ska gå till på 
ett så demokratiskt, inkluderade och effektivt sätt som 
möjligt. Kongressen tar beslut om den tidigt under mö-
tet för att den bestämmer hur kongressen ska gå till. I 
arbetsordningen står det bland annat om hur vi ska ta 
beslut, hur vi ska diskutera, hur mycket alla får prata och 
hur talarlistor fungerar. 

Arbetsordningen

Diskussionsfrågor
Varför tror ni att vi har en arbetsordning?

Tycker ni att det är tydligt hur en kongress går till? Om ni inte tycker det, vad 
saknas? 

Vad tänker ni att en “demokratisk arbetsordning” innebär?



Sen många år tillbaka så har det under kongressens förts så kallad tallartidssta-
tisk. Den finns för att se vilka person som pratar och hur länge de pratar. Det vi har 
sett är att det är en majoritet killar* som pratar mest, både sett till antalet inlägg 
men också sett till hur många minuter varje person pratar totalt. 

*under kongressen får ombuden själva ange vilket pronomen hen vill använda.

Jämställdhet på kongressen



*Den sista tabellen visar hur mycket tid personer pratat totalt fram tills fredagen 
på kongressen. Så den som talade längst i den tabellen hade pratat 9 min tis-fre.

Diskussionsfrågor
Vad tror ni gör att fördelningen ser ut sådär? 

Vad kan ni tänka på för att förbättra dessa siffror?



Arbetsplanen bestämmer vilken riktning UNF ska ha de 
kommande två åren och berättar vad som är viktigast 
att jobba med. Arbetsplanen har övergripande mål och 
undermål som beskriver vad vi vill ha uppnått till nästa 
kongress. När kongressen har tagit beslut om en 
arbetsplan är det upp till alla UNF:s medlemmar, 
föreningar, distrikt och förbund att tillsammans jobba 
för att uppnå den. 
Läs igenom arbetsplanen tillsammans, dela gärna upp 
den rubrik för rubrik och diskutera innehållet. 

Diskussionsfrågor
När ni läser igenom förslaget på arbetsplan, är det  någonting som ni saknar? 

Varför är det bra att kongressen tar beslut om en arbetsplan?

Vad tycker ni är viktigt att UNF jobbar med?

Träff 2 
Arbetsplan



Budget är för en del människor väldigt svårt och krångligt medan andra tycker det är roligt och lätt med 
budget. Enklast kan en beskriva budgeten som arbetsplanen i siffror. Det mesta som står i arbetsplanen 
kostar också pengar för att kunna genomföra, och det är i budgeten som det beslutas om hur mycket saker 
får kosta. 
Titta gärna på budgeten tillsammans, diskutera alla punkter. 

Diskussionsfrågor
Varför är det viktigt med en budget? 

Vad tror ni ingår de olika budgetposterna? 

Vilket resultat tycker ni att budgeten ska ha? Plus, minus eller 0? 

Budget



Alla som är medlemmar, föreningar och distrikt får skriva motioner till UNF:s kongress. En 
motion kan handla om nästan vad som helst. De flesta motioner är uppbyggda på samma 
sätt. Motionären (den eller dem som skrivit motionen) beskriver vad de vill utveckla, eller 
förändra inom UNF och på slutet står det en eller flera Att-satser. En att-sats är ett förslag 
på vad kongressen ska ta för beslut. 
Förbundsstyrelsen tar emot alla motioner och innan kongressen skriver de ett svar på 
motionen. Svaret är tänkt som en vägledning till kongressen. Förbundsstyrelsen kan till 
exempel svara på om de tror det är möjligt att göra det motionären vill eller om finns det 
någonting som kan likna det motionären vill.
Läs igenom alla motioner, och diskutera tillsammans vad ni tycker om dem.

Diskussionsfrågor
Vad vill motionären? 

Finns det någonting som UNF gör redan idag som liknar det motionären skriver 
om?

Vad tror ni kommer hända om kongressen röstar igenom motionen eller avslår 

den?

Motioner och förslag



Om ni har träffats i er ombudsgrupp så kan det vara bra att ni pratar ihop er om vad ni tycker är extra viktigt 
under kongressen. Eftersom ni har begränsat med talartid och inlägg är det bra att ni fördelar arbetet mellan 
er. Om ni har en bra fördelning kommer ni också ha mindre som ni behöver läsa på om och ha åsikter om. 
Då kommer det finnas möjlighet att bli proffs på just de förslag en är ansvarig för och riktigt vässa sina 
argument. Ni kommer också ta ansvar för att alla i ombudsgruppen får möjlighet att tala under kongressen. 

Diskussionsfrågor
Har ni någonting som ert distrikt tycker är extra viktigt?

Tycker ni likadant i dessa frågor?

Hur ställer ni er till varandras olika åsikter?

Hur kan ni fördela arbetet för att alla ska komma tills tals i gruppen?

Vad tror ni att ert distriktets medlemmar tycker i olika frågor?

Träff 3 
Vad är extra viktigt för oss?



Nu är ni förberedda för att ha många spännande och viktiga diskussioner 
under kongressen. Vi syns på kongressen! 
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