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Föredragningslista (punkt 2, bilaga §19:1)
Ärende

Vem

Tid (se

Förslag

Beslut

ramschema)
1. Öppnande

FN

2. Fastställande av

FN

föredragningslistan
3. Lägesrunda

FN

4. Val av mötesfunktionärer

FN

a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justerare
5. Personalfri punkt

FN

6. Rapporter

FN

a) Föregående protokoll och
beslutsuppföljning
b) Ordföranderapport Filip
c) Ordföranderapport Jane
d) Kassörsrapport Johan
e) GS Rapport
f) UNF till Fler
g) UNF organiserar sig
h) UNF Påverkar
i) Rapport från AU
j) Bildningsrapport
k) Övriga Arbetsplansmål
l) VU-fördelning
7. Diskussionsärenden

DB
FN
JS
JF
SS
FN
JF
EH
EH
ST
SS
FN
SS
FN

a) Popbox
b) Personalresurser
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8. Beslutsärenden
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

y)

z)
å)
ä)
ö)
aa)

JS

Arbetsplan 2022–2023
Bildningssystem
Omslag politiskt program
UNF:s principer
Edsåsen
Klimatengagemang
Demokratiutredningen
Deklaration för ett starkare
UNF 2022–2025
Verksamhetsberättelse 2020
Finansieringsstrategin
Ekonomisk berättelse
Resepolicy
Tolkning av kongressbeslut
Budget 2022-2023
Uppförandekod
Revidering av stadgar
Årsredovisning 2020
Rutin och handlingsplan vid
uteslutningsärenden
Riktlinjer för UNF:s
personalresurser
Kongressförslag distriktsstöd
Låneansökan
Motion: riktlinjer och
uppförande
Motion: Kött som kost inom
UNF
Motion: Ta bort det
obligatoriska årsmötesärendet
gällande årsmötesutskott
Motion: Servicen kring
banktjänster för unga i ideell
sektor
Motion: UNF-Väst
Motion: Handlingshjälp
Motion: Lättlästa texter
Motion: Vegoundantag för
Julresan
Motion: Lagring av dokument
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bb) Motion: Stadgeändring
cc) Motion: Medlemsavgift
dd) Motion: Banktjänster
ee) Motion: UNFs distriktsgränser
ff) Motion: inkluderande mat på
UNF
gg) Motion: Hållbar värvning
hh) Motion: medlemschatt
ii) Motion: borttagning av
obligatorisk sekreterare för
distrikt och föreningar
jj) Motion: begränsning av
energidryck
kk) Motion: förtydligande kring
animaliska måltider inom UNF
ll) Motion: Fokus Förebygg!
mm)
Motion: Det är dags att
ta tag i hemsidan
nn) Motion: Mer bildning!
oo) Motion: Tydligare Världssyn
med samband och principer
pp) Motion: Längre tid för att
skriva motioner
qq) Motion: Tydligare regler kring
extra DÅM
rr) Motion: Motdrags Ansvariga
Utgivare
ss) Motion: Inrätta ett
historieutskott
9. Övriga frågor

JS

10. Nästa möte

JS

11. Avslutning

JS
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Ordföranderapport Filip Nyman (punkt 6b,
bilaga § 19:2)
Perioden 22/3 - 25/4 2021
Rapport
Den här perioden har varit en aning kortare än vad det tidigare har varit. Men med det sagt så
har jag ändå hunnit med att göra väldigt mycket roligt. Jag har kunnat vara lite ledig men även
kunnat lägga massor av tid på att göra färdigt demokratiutredningen, filat färdigt på vår
verksamhetsberättelse för 2020, haft diverse diskussioner med olika distrikt om våra matpolicys
och rott i hamn en riktigt bra rekryteringsprocess. Vår mandatperiod börjar lida mot sitt slut och
detta blir den sista rapporten jag skriver till just er. Jag vill tacka er för de här 2 åren tillsammans,
vi fick inte många möten fysiskt men trots det är jag stolt över vårt gemensamma arbete. Vi har
slitit i en riktig uppförsbacke och hållit ihop vårt skepp trots en ordentlig storm. När vi klev in
som en helt ny styrelse så tänkte nog inte någon av oss att all vår verksamhet 8 månader senare
skulle bli helt digital. Jag tror att det vi har gjort har banat väg för nya former att engagera sig i
UNF.
Fadderuppdrag och distriktsstöd
Under perioden har jag inte hunnit med så mycket faddring som jag önskat men jag har deltagit
på Örebros distriktsårsmöte där jag fick vara med och tacka av Sigrid efter sina år som
ordförande i distriktet. Tillsammans med det har jag haft en del samtal med Norrbottens nya
distriktsordförande Martin och de vanliga avstämningarna med mina distrikt. Fokuset har varit
att se till att arbetshelger genomförs.
Strategiarbetet
Just nu håller vi på att samla ihop det vi har arbetat med sedan förra hösten och vi tror att vi har
landat i något som vi kommer kunna jobba med i 5 år framåt. Den här periodens fokus har varit
att sätta mina och Janes ord på det vi har kommit fram till för att få en tydlig ideologisk
inriktning som våra medlemmar kan ställa sig bakom och även förbundsstyrelsen.

Rekrytering av ny Generalsekreterare
Nu är äntligen rekryteringen klar! Under perioden har vi i rekryteringsgruppen haft intervjuer
och följt upp arbetsprover för kandidaterna som gått vidare. Processen har lärt mig väldigt
mycket om hur rekryteringar går till då jag tidigare nästan aldrig varit med och rekryterat. Det
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som är stort är att det inte är många styrelser som får ta beslutet om att tillsätta en ny
generalsekreterare. Nu börjar det riktiga arbetet med att få Björn att blir varm i skorna så han
kan bidra ordentligt till UNF.

Kongressen 2021
Kongressplaneringen fortskrider och vi har börjat planera förträffarna och har även haft ett
lanseringsevent för vårt nya drogpolitiska program, vi har börjat kika på . Ihop med
planeringsarbetet så jobbar jag med mitt handlingsskrivande. Det är det som har tagit mest tid
som jag skrev lite längre upp och det tar också väldigt mycket energi. Jag hoppas att vi till
förbundsstyrelsemötet får ihop riktigt bra handlingar så att vi kan lägga mer tid på att få det att
se bra och att vi har landat i våra idéer om vad vi ska lägga fram.

FS-prioriteringar
Detta är något som fortfarande har varit lite trögt att arbeta med men vi har börjat föra dialog
med distrikten genom ett möte den 13 april och det var otroligt givande. Distrikten är med på
vad det är för krav som ställs men är fortfarande lite handfallna. Jag tror att vi ska fortsätta köra
på de här prioriteringarna året ut och se vart det leder. Jag misstänker att mycket kommer lossna
när vi vår komma ut till skolorna och kan värva ordentligt. Det jag fortfarande saknar är ert
engagemang i de här frågorna, vi behöver vara en enad front för att öka engagemanget ute i
landet!

Upp till kamp!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

lägga rapporten till handlingarna

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Västerås, 2021-04-25
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Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt
6c, bilaga § 19:3)
Gäller period:03/10/2021- 2021/04/25

Rapport
Sedan det senaste mötet har det varit en minst sagt intensiv period med mycket möten kring
kongresshandlingar, GS-rekryteringen, en del i mitt fadderuppdrag och faddercoachande. Även
fast det har varit en hektisk period har jag kunnat när tillfället erbjudits slappna och ta tid för mig
själv.
Jag har deltagit på ett distriktsårsmöte som fadder, UNF Kronobergs årsmöte och som ombud
för min förening URANIA på ett annat årsmöte. Resterande tid har gått till att se till att planera
ihop och delegera ut ansvar för att se till att alla distrikten som genomförde distriktsårsmöte
hade en förbundsrepresentant på plats. Efter årsmötena har det genomförts en hel del
arbetshelger, då har jag deltagit på båda mina fadderdistrikts arbetshelger UNF Stockholm och
UNF Väst. Det har varit kul att delta på arbetshelger igen och lära känna styrelserna ordentligt.
Ett av de största uppdragen jag har åtagit mig sedan förra mötet är anställningen och
rekryteringen av UNF:s nya generalsekreterare. Det har känts supergivande att få delta i en sådan
process och ge de inspel och tankar jag ser att UNF behöver framåt i en generalsekreterare. Jag är
super nöjd med vår rekrytering och min magkänsla säger att det här kommer bli super bra.

Extraordinära insatser
•

Fadderteamsmöten

•

Rekryteringsmöten inför tillsättning av ny GS

•

Planering inför DO-nätverk

•

Arbetsplansmöten

•

Domedagsbergsmöten

•

Avstämningsmöten med mina fadderdistrikt

•

DÅM

•

Arbetshelger

•

Extra insatt FS möte

•

Avstämningsmöten med mål och fokusområdesgruppen

•

Handlingsplan kring rutiner och riktlinjer vid uteslutningsärenden
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•

Handling kring riktlinjer för UNF:s personalresurser

•

Kongresshandlingsskrivande

Framåt
Nu är det dags att på riktigt ladda upp inför kongressen, eld och lågor!

” Act as if what you do makes a difference, It does! ”
William James

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jane Segerblom
jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85
Mullsjö, 2021-04-26
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Förbundskassörsrapport (punkt 6d, bilaga §
19:4)
Min första kassörsrapport började jag med dessa ord: "Här kommer min första rapport sedan jag
blev vald och jag har fortfarande inte riktigt förstått det tror jag men är väldigt glad och peppad
för arbetet som kommer dessa år!" två år har i princip gått sedan dess och jag kan säga att jag
fortfarande inte förstått detta och att jag fortfarande är glad och peppad! Vem kunde ana vad som
skulle ske dessa två år? Här är nu min sista rapport för denna mandatperiod, jag ställer upp till
omval så jag hoppas att det inte är min sista rapport för alltid!
I min första rapport skickade jag med en länk, jag gör det igen - är fortfarande lika stolt som då:
https://www.ltz.se/logga-in/johan-fran-ostersund-vald-till-forbundskassor-for-unf-ett-valdigtarofyllt-uppdrag (Säg till om ni inte kan läsa, skicka ett mail eller så).
Vad har då skett de månaderna som varit sedan föregående FS-möte? Här är några av sakerna:
Då har vi inte många månader kvar på vår mandatperiod och vilken resa vi har gjort, här
kommer den näst sista rapporten från mig den här mandatperioden i alla fall. Tänk vad snabbt
dessa år har gått samtidigt som de har gått långsamt och vad märkligt allt varit men en större
resumé kommer till nästa FS-möte.
De senaste månaderna har mycket skett och här kommer några av sakerna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det absolut största är självklart rekryteringen av en ny GS, ett arbete som tagit mycket tid men
gett ett bra resultat.
Möte om nytt personalsystem
Några distriktsårsmöten
Hållit i kurser för VU:ar kring bokföring
POPBOX-styrgruppsmöten och även provsmakat drycker för kommande boxar.
Kongressgruppsmöten
Lärt mig det nya rapporteringsverktyget (ekonomi)
Valberett inför INRIF:s årsmöte
INRIF extra årsmöte
Propositionsskrivande av olika slag samt skrivit motionssvar
Planerat inför DK-nätverk för nya DK:ar
Bokat in alla lokaler till kongressen

Framåt
Nu är det dags att verkligen påbörja arbetet för de nya DK:arna, hur de bokför och hur man
arbetar med ekonomin, detta kommer ske innan FS-mötet att vi har en sådan utbildning. Det är
12(327)
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en hel del kvar att fixa inför kongressen och det kommer ske en hel del arbete med att presentera
förslagen. Förbereda en eventuell överlämning, antingen till mig själv eller till någon annan
förbundskassör.
Slutord
Nu kör vi hårt sista tiden på denna mandatperiod innan det är dags att ta nya tag!
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Johan Fridlund
Östersund 2021-04-24
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GS-rapport för FS 210319-21 (punkt 6e,
bilaga § 19:5)
Kära FS,
Nu är tiden kommen. Det här blir min sista GS-rapport och jag märker att det gör mig både
känslomässig och nostalgisk. Vilken tid det har varit. Vilka erfarenheter och vilken resa. Aldrig
har jag mött så svåra arbetsuppgifter som jag gjort under min tid som Generalsekreterare. Inte
heller har jag haft så givande, lärande och roliga stunder i en roll som i just denna roll. 41 FSmöten och tre kongresser kommer ha passerat när jag i sommar lämnar över stafettpinnen.
När jag fick förtroendet att axla rollen som Generalsekreterare fanns det ett UNF i stort behov av
förändring. Självförtroendet var sargat av flera års medlemstapp. Men den förändringsvilja som
jag fick se inspirerade – insikten att blicka inåt och inte sträva efter något som varit utan något
som kan bli. Den förändringsviljan gjorde att vi år 2017 bromsade medlemstappet och att vi
under 2018 och 2019 faktiskt kunde värva fler än vi gjort på flera år. Tillsammans ökade vi det
faktiska medlemstalet. Samtidigt började vi utmana den bild som vi haft om oss själva genom
åren. Vi hade en kostym som var för stor för UNF. Vi fick ta tuffa beslut för att skapa
förutsättningarna för ett annat UNF. Vi började satsa, prioritera och investera.
När vi trädde in i 2020 hade vi genomfört stora förändringar och laddat för ett år som skulle ta
UNF till nästa nivå. Av förklarliga skäl kunde vi inte ta stegen vi ville, men vi stod inte heller
stilla. Så vi klev urladdade, men inte nedslagna in i 2021. I svåra tider gäller det att reflektera över
det positiva som varit, modet som funnits och innovationer som lagarbete gett utrymme för. Där
har vi mycket att klappa oss själva på axeln för.
Tillsammans har vi genom åren visat att UNF kan bli större och starkare för vi behövs och kan
värva, det ligger i vårt DNA. Sluta aldrig leda med ett tydligt och visionärt ledarskap.
Tillsammans har vi genom åren satsat på roliga idéer där vi utvecklat en egen produkt som kan
bli nästa stora intäktskälla för IOGT-NTO-rörelsen. Sluta aldrig utmana vad vi är kapabla till.
Tillsammans gjorde vi Motdrag till en ännu bättre och kvalitativ tidning. Sluta aldrig tro på att
det vi har att säga är något många vilja lyssna till och läsa om.
Tillsammans har vi gett våra UNF:are möjligheten att få gå en ännu bättre version av UNF:aren.
Sluta aldrig jobba för en bildningskultur som bidrar till världsförbättrare.
Tillsammans tog vi ansvar för en stabil och hållbar ekonomi när vi möttes av tuffa
omständigheter. Sluta aldrig leda med rationella, ansvarsfulla, långsiktiga och rättvisa beslut som
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gynnar hela organisationen.
Tillsammans tog vi ansvar för att IOGT-NTO-rörelsen skulle göra goda prioriteringar framåt.
Sluta aldrig tro på vad vi kan ta för ansvar och bidra med in i rörelsen.
Tillsammans tog vi en innovation som Almedalsdrinken till nya höjder och fick till och med in
den på Systembolaget. Sluta aldrig bryta ny mark.
Tillsammans tog vi varje strid vi kunde mot alkoholindustrin och den destruktiva
alkoholnormen. Sluta aldrig syna alkoholindustrins bluff.
Det är lätt att segla iväg och tänka på allt bra vi gjort och åstadkommit. Det känns också väldigt
fint att min sista tid som Generalsekreterare fått vara med och arbeta fram förslag som siktar på
att utveckla och gör UNF starkare över tid. Så innan jag går vidare och fyller på med lite mer
traditionellt GS-rapportsinnehåll så vill jag rikta ett stort tack till er i styrelsen. Stort tack för att
ni gett mig utrymme och förtroende att leda vår organisation.
Tillsammans fortsätter vi kämpa för en demokratisk och solidarisk värld, fri från droger.
GS-rapport, den mer rapporterande sektionen.
En stor del av min tid den senaste perioden har gått åt till att arbeta med utvecklingsfrågor som
är kopplade till exempelvis vårt uppdrag och nya riktlinjer för UNF:s personalresurser. Därtill
har det varit många möten inom rörelsen kopplat till finansiering av Vit Jul och det
internationella arbetet. Jag har tillsamammans med Linda Tjälldén på Junis arbetat med ett RSuppdrag där vi fått i uppdrag att se över hur kongressformen och kongressort för 2023.
Den kommande perioden kommer mycket att röra sig kring att hålla igång processer och
genomföra förberedelser inför min överlämning och introduktion av en ny Generalsekreterare.
Det är helt klart en väldigt intensiv period som väntar oss alla.
Ekonomi
Vi har nu stängt året 2020 även ekonomiskt. Till det här mötet har ni fått vår årsredovisning för
2020 och i den kan ni se att vår ekonomi står sig stark. Detta är särskilt viktig under kommande
år när vi behöver ta sats och komma ur den svacka som varit. Under vårt slutrevisionsmöte med
våra auktoriserade revisorer fick vi väldigt mycket beröm för våra rutiner och att vi har en god
ordning på vår ekonomi, samt att det inte finns något att anmärka på.
Jag har spenderat en hel tid senaste perioden med frågor som rör just vår ekonomi. Dels kring
arbetet med fördelning av Miljonlotteriets överskott – fördelning av 2020 års överskott är nu
klart och vår del är ca 13mSEK. Jag har också under perioden bistått Johan Fridlund i beredandet
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av budget för 2022-2023.

Årets kostnader håller sig enligt planerad budget och vårt arbete med att själva ta över
ekonomihanteringen har gått riktigt bra.
Vi har sedan vårt senaste möte skickat in en ny ansökan till Socialstyrelsen för att fortsätta vårt
fokus på kamratstödsarbetet vi fick stöd för förra året. Besked väntas lämnas i juni och den
ansökt summan uppgår till 0,8mSEK.
Personalorganisation
Organisationen försöker med all kraft upprätthålla arbetet med att värva, återvärva och stödja
våra nyvalda styrelser i den kommande mandatperioden. I takt med att arbetshelger genomförs
sker även synkmöten med distrikt som har en Verksamhetsutvecklare placerad i sitt distrikt.
Synkmötet är en viktig del i att planera och prioritera arbetsinsatserna under året.
Inom själva personalgruppen har inga större förändringar skett som inte varit aviserade. Vi har
genomfört en VU-fördelningsutredning som inte landar i att någon annan fördelning är aktuell i
nuläget. Med det är vi i full färd med att rekrytera en ny verksamhetsutvecklare till Jönköpings
distrikt.
Vi har genomfört en digital personalsamling där vi bland annat gästades av Millie som startat
rörelsen Sober Girl Society. Vi har även avslutat vår långsiktiga satsning med psykologifabriken.
I början på maj kommer vi gå igenom och analysera resultatet av den större arbetsmiljöenkät vi
skickat ut, och som genomförs en gång per år.
Något som jag känner mig väldigt stolt över är det förslag som lagts fram till detta möte gällande
riktlinjer för UNF:s personalresurser, och som förhoppningsvis får ert tyckande också. Sedan
min start har jag önskat att vi tar ett helhetsgrepp kring hur UNF använder sina
personalresurser, och att det ska finnas ett politisk stöd i att UNF ska kunna anpassa sina resurser
mer efter behov och prioriteringar både ur ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv.
Medlemsutveckling 2021
Vi har nu nått en milstolpe i att 40 procent av föregående års medlemmar har återvärvats. Det
känns riktigt bra att den andelen är mycket högre än något annat år och även om det i absoluta
tal inte innebär fler än strax över 1000 medlemmar så är en slutsats att fler medlemmar väljer att
stanna.
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Nu är det fullt fokus på den värvning som går att genomföra och planering av värvningsinsatser
för hösten. Samtidigt pågår Kompisvärvningskampanjen för fullt, tyvärr ser vi fortfarande att det
inte är så många föreningar som deltar i kampanjen men vi hoppas att fler ansluter ju mer vi
pratar om det.
Jag vill återigen trycka på att det är helt avgörande för vår organisation att alla led i
organisationen pratar, andas och agerar på att bjuda in unga till verksamhet såväl digitalt som
coronanpassat. Därtill måste vi upprätthålla motivation och engagemang hos våra distrikt att
hålla i och hålla ut med verksamheten. Snart kan vi förhoppningsvis samlas i lite mer lösa
former, och då ska vi stå redo mer än någonsin.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Generalsekreterare
Stockholm, 2021-04-25
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UNF till fler (punkt 6f, bilaga § 19:6)
Perioden 22/3 - 25/4 2021

Rapport
Perioden har bestått av planering och genomförande av vårkampanjen eller
kompisvärvningskampanjen, kärt barn har många namn, vi hoppas att den ska väcka intresse för
värvning på föreningsnivån. Det vi har identifierat är att de har bäst förutsättningar att kunna få
in nya som delar samma intressen som dem som redan är engagerade i föreningen.
Jag och Rebecca har startat upp höstens planering och vi planerar för att vi ska kunna komma ut
till skolorna på något sätt.
Vi har jobbat lite extra med förbundsstyrelsens prioriteringar och mötet med
distriktsordföranden om genomfördes den 13 april gav oss input vad som faktiskt behövs ute i
distrikten. Just nu är det många nya som kanske inte har hunnit komma ut och värva i UNF:s
namn och det vi behöver stötta med är bildning i verktyg i hur man faktiskt gör. På DSS:en
kommer vi hålla ett sådant pass för de som är nyvalda. Vi hoppas att kunna följa upp det till
hösten och stötta de distrikt direkt som behöver hjälp.

Uppföljning av arbetsplansmål

Målområden 2021
-UNF ökar i medlemsantal och blir 8000 bekräftande medlemmar
•

Vi identifierar och prioriterar stöd till områden i landet där UNF inte finns
Det vi ser som ett problem är att vi inte har en tydlig strategi eller taktik kopplat till hur
vi ska starta upp där UNF inte finns. Men där vi lyckas starta finns det en stark
rörelsekoppling med antingen JUNIS eller IOGT-NTO. Vi behöver en dedikerad resurs
för att arbeta med detta mer.

•

Vi genomför nationella värvningskampanjer
Sedan vi påbörjade året arbetar vi aktivt med nationella värvningskampanjer men
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problematiken ligger i att få distrikten och föreningarna att haka på utan knorr. Vi
behöver få in rutinerna i landet och det började vi redan med i höstas genom att prata om
årshjul.
•

Vi genomför nationella återvärvningskampanjer
Återvärvningskampanjen vi har kört sedan 1 januari har tuggat på bra och medlemmarna
har jobbat med frågan tillsammans med en anställd eller fadder. På vissa ställe går det
bättre och vissa ställen sämre. Vi behöver få informationen snabbare ifrån faddrar och
anställda om något strular så vi kan sätta in den hjälpen som behövs.

- UNF arbetar för att skapa en värvningskultur där medlemmar aktivt vill och är med
och värvar
•

Alla nivåer ska veta varför vi behöver behålla och bli fler
Vi pratar ofta om varför vi behöver värva. Vi pratar om det i vår kommunikation mot
medlemmar, i UNF:aren och i våra motdragskrönikor. Jag tror att många vet varför men
att det är svårt att se någon förändring när vi inte kan värva. Vi behöver fortsätta prata
om det på våra samlingar, med våra fadderdistrikt och i vår kommunikation. Vi får aldrig
sluta.

•

UNF syns internt och externt när vi värvar
Vi behöver fortsätta påminna våra fadderdistrikt och våra anställda om att det är viktigt
att vi kommunicerar när vi gör verksamhet internt och externt. UNF-lokalen på
Facebook är ett klockrent verktyg för att få medlemmar över hela Sverige att få se vilken
verksamhet vi gör.

•

Vi erbjuder distrikt, föreningar och medlemmar enkla verktyg som underlättar
medlemsvärvning
Vi erbjuder verktyg i våra kampanjer som vi lanserarar. Där ingår mallar och manualer
om hur du so medlem gör vissa saker och vi har länge pratat om coronasäker värvning
för att man lätt ska veta vad det är man kan göra och inte göra med sin förening eller
distrikt. Vi behöver ha kontakt med föreningarna och distrikten direkt för att kunna
folkbilda i medlemsrekryteringsfrågor för att det ska vara mer effektivt.
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Upp till kamp!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

lägga rapporten till handlingarna

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Västerås, 2021-04-25
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UNF organiserar sig (punkt 6g, bilaga § 19:7)
Bakgrund
Nu ligger första kvartalet bakom oss och vi har hunnit en bit in i andra. Nedan ser ni
uppföljningen av de prioriteringar som gjorts för Q1 och det som i skrivande stund har hunnits
med för Q2.
Uppföljning på implementeringsplan från Q1
Årsmöten
Se till att genom arbetsplaner och budget har tydliga
mål med verksamheterna och få in bildningen som en
naturlig del av sin arbetsplan och verksamhet samt
föreningsstödet genom exempelvis
föreningsstyrelsesamlingar.

Återvärvning
Kommunicera till distrikt om återvärvning och
vikten av att bjuda in till bildningsverksamhet

DO/DK-nätverk.

Genom VU:ar och faddrar samt DO/DKnätverken har årsmöten kunnat hållas då
dessa har stöttat föreningar och distrikten.
Faddrarna har haft pass av Jacob kring
implementering av förbundets arbetsplan till
distrikten. Via DO/DK-nätverken har det
varit ett tryck att föreningsstödet är viktigt
och extra viktigt nu i pandemitider.
Genom faddrar, VU:ar och kanslipersonal har
distrikten fått information om vikten av
återvärvning. Vissa distrikt har arbetat hårt
med telefonkvällar och nått resultat med en
bra återvärvningsprocent.
Digitala UNF:aren har det påmints om även
om det inte har skapats allt för många vilket
kan skyllas delvis på pandemin och att det
inte blivit många nyvärvade. Att genomföra
andra bildningar är något som skulle ha
prioriterats bättre och stöttas när en
utvärdering skett.
I början av året genomfördes en helg med
digital DO/DK-nätverk med fokus på
överlämningar och årsmötesperiod samt
medlemsregistret.

Uppföljning på implementeringsplan från Q2
DSS
Genom DSS:en får vi de nya styrelserna medvetna om
hur de kan inkludera bildningen i sitt arbete på ett
optimalt sätt samt vilket stöd som finns att hämta från
förbundet. För att få igång bättre samarbeten mellan

DSS:en är planerad till senare i maj, denna
blir digital. DSS-generalen är
bildningsledaren Simon.
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distrikten och förbundet pratar vi kommunikation
med förhoppningen att även bildningsrelaterade
samarbeten ska utvecklas distrikten sinsemellan.

Arbetshelg
Det är viktigt att få distrikten att själva planera in en
arbetshelg tillsammans med sina
verksamhetsutvecklare och faddrar för att där kunna
strukturera upp resterande del av året i form av kurser
och liknande för att få ihop en kvalitativ verksamhet.

UNF:aren

Flertalet distrikt har planerat och ska eller har
genomfört sin arbetshelg. Alla faddrar och
VU:ar ska ha fått arbetshelgsmaterialet.

Se ovan (Q1)

UNF:aren bör vara en återkommande del i
distriktsverksamheten för att få in nya medlemmar i
vad UNF tänker och tycker men samtidigt få äldre
medlemmar att känna ett ansvar och en vilja att lära
ut och därigenom växa.

Ledaren
Ledaren ska få UNF:arna att växa för att nå nya
höjder, en kurs där vi skapar nya möjligheter för
UNF:arna ute i landet.

Kongress

Detta har ännu inte kommit igång då det
prioriteras att ledaren ska kunna vara en
fysisk utbildning.
Snart så ;)

Kongressen är en naturlig mötesplats där UNF
organiserar sig för att bestämma om framtidens
frågor och vägval.

Framåt
Efter genomförande av ovan och kongress går vi in i Q3: Kurser och distriktsstöd (Regional och
lokal verksamhet)
Under hösten sker det mest verksamhet och värvas flest medlemmar, därför är en bildningskampanj
under hösten prioriterat och förbundet kommunicerar tydligt att det är höstens fokus. Under
personalsamlingarna så pratar vi om vikten av att arrangera fler grundkurser i samband med värvning.
Värvningen bör även läggas på områden där vi idag inte har verksamhet eller där det finns grupper som
vi idag inte når. Under personalsamling och DO/DK-nätverk diskuteras möjligheten till värvning och
hur man bäst kan nå nya grupper.
Ännu längre framåt (ifall ni har glömt eller det är första handlingen ni läser)
Q4: Årsskifte och arbetshelg
Inför årsmötesperioden ska distrikt ha med tydliga bildningsmål i sina arbetsplaner för att göra
lättare för nästa styrelse att veta fokuset. Att redan nu planera in våren bildningsinsatser ska vara
norm för att ha god tid på sig att planera både värvning- och bildningsinsatser. Stöttning av
föreningar inför deras föreningsårsmöten ska vara prioriterad av distrikt och även förbundet där
förbundet behöver hjälpa till av olika skäl.
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Uppföljning av prioriterade arbetsplansmål för UNF Organiserar sig
Alla medlemmar ska känna att det finns mer att lära sig och det uppnår vi genom att prioritera
bildningsverksamhet.
• Organisatorisk bildning genom UNF:aren prioriteras på alla nivåer och stöd utformas för att premiera
fler deltagande medlemmar.
• UNF har lokal och regional folkbildning som bryter ny mark
• UNF sprider lättillgänglig folkbildning med nya metoder.
Detta är något som vi arbetar med hela tiden och att det tyvärr påverkats av pandemin ska vi inte
sticka under stolen med. Vi har under året arbetat med att stötta verksamhet genom att skapa
nya arbetssätt kring hur man kan skapa verksamhet under en pandemi. Vi försöker att skapa nya
former av folkbildning och vi har en ständig dialog med exempelvis NBV kring hur verksamhet
kan utvecklas.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Johan Fridlund
Östersund
2021-04-24
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UNF påverkar (punkt 6h, bilaga § 19:8)
Bakgrund
Nu ligger första kvartalet bakom oss och vi har hunnit en bit in i andra. Nedan ser ni
uppföljningen av de prioriteringar som gjorts för Q1 och det som i skrivande stund har hunnits
med för Q2.
Uppföljning på implementeringsplan från Q1
Arbeta med att distrikt och föreningar ska ha
med politiska mål i sina arbetsplaner (unga i
missbruksmiljö, serveringstillstånd,
utkörning, synas i media).
Intern kampanj för att skriva motioner till
kongressen - dela nya radikala
ställningstaganden i våra sociala medier och
uppmana till motionsskrivning.

Gjort genom den guide Jacob Nehrer skapade
för att hjälpa distrikt och föreningar
implementera förbundsarbetsplanen. Denna
guide har diskuterats med DO:ar och
kommuniceras genom faddrar.
Genomfördes med motionspass på DOnätverket och kongressförfesten. Filip gjorde
en video om motioner som lades ut i sociala
medier. Vi har även tryckt på
motionsskrivande i sociala medier och haft
info om hur vi skriver motioner på hemsidan
under unf.se/kongress21.

Vi fick in 28 motioner. Jämfört med 10
motioner 2019 och 20 motioner 2017 tycker
jag att vi kan se detta som en succé.
Digitala träffar där vi presenterar våra förslag. Detta sker egentligen i kvartal 2 – men hittills
har vi haft släpp av programmet med
deltagare både från UNF och andra delar av
rörelsen. Det finns också planer på sex
förträffar på olika teman.
Digitala träffar med fokus på
Se ovan
motionsskrivning.
Påverkanskväll på den veckolånga
Det blev snarare en påverkansdag med fem
kongressförfesten.
pass. Med tre unika deltagare som inte var
med i drogpolitiska gruppen var det inte stor
spridning, men intressanta och givande
diskussioner.
Eventuellt genomförande av en inventering
Kommer genomfördes ej på grund av
på DÅM om hur distrikt vill arbeta med
praktiska begränsningar.
förbundet ifråga om kampanjer och liknande.
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Studiecirkel om påverkan/ta debatten

En studiecirkel om påverkan arrangerades av
VU:arna i Stockholm och Uppsala.

Uppföljning på implementeringsplan från Q2
Drogpolitiskt spår på DSS och
opinionsbildande verksamhet i övrigt.
SM i OP under folknykterhetens vecka som
använder sig av kommunrankingen

Uppmaning att köra debatt med partipolitiska
ungdomsförbund.
Ta debatten - studiecirkel för bildning i
drogpolitik

Val av nytt drogpolitiskt program!
Sommarkampanj

På DSS ska det hållas ett pass för alla om
påverkan, istället för ett spår
SM i OP är planerat för folknykterhetens
vecka och har börjat marknadsföras. Det är
dags att peppa igång folk att anmäla sina lag
på allvar. Kommunrankningen kommer
användas som referenspunkt
Mer info kommer om detta inom kort.
Drogpolitiska gruppen kommer troligtvis dra
igång något i denna stil till sommaren, i juni
eller juli. Gruppen kommer också finnas
tillgängliga om någon arrangör skulle vilja ha
expertföreläsare på påverkansdelen på tex
UNFaren.
Kongressen håller på att planeras och
programförslaget har släppts
Detta är i full rullning och kommer innehålla
en hel del smått och gott.

Framåt
Efter genomförande av ovan och kongress går vi in i Q3: Implementering av det nya
drogpolitiska programmet - intern och extern debatt
Interna kampanjer för implementering - pusha ut nya förslag från det drogpolitiska programmet som
kan drivas på olika nivåer och arbeta med att skapa debatt inom organisationen. Användning av politiska
budskap i extern och marknadsförande kommunikation.
Ta debatten - studiecirkel för bildning i drogpolitik
En stor del av detta är också att överlämna till nästa förbundsstyrelse och se hur de vill ta vidare
arbetet. En hel del av målen är kommunikationsbaserade och kommer även behöva omsättas i
bildning, diskussioner och praktisk påverkan. Just nu är programmet uppdelat i fem teman inför
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kongress och det kan vara relevant att även i framtiden använda dessa områden när vi pratar
politik internt, för att varje medlem ska få hitta sin egna politiska hjärtefråga.

Ännu längre framåt (ifall ni har glömt eller det är första handlingen ni läser)
Q4: Handlingar till årsmöten
Släpp av kommunrankingen, satsning på värvning och fokus på en specifik kampanj som har
sjösatts. Utgår ifrån konkreta politiska förslag i det drogpolitiska programmet. Arbeta med att
"det nya normala" inte återgår till sådant som är destruktivt för unga och utsatta.
Ta debatten - studiecirkel för bildning i drogpolitik

Uppföljning av prioriterade arbetsplansmål för UNF Påverkar
Påverkar makthavare i våra frågor och vara vassa i medier
•
•
•
•

En politisk plan kring UNF:s arbete tas fram och implementeras
Vi genomför externa politiska kampanjer
Alla nivåer inom UNF känner till vår politiska agenda
Interna kampanjer för att öka engagemanget inom det drogpolitiska arbetet genomförs

Här är situationen väldigt lik hur det såg ut vid marsmötet. Vi jobbar hårt med att alla nivåer ska
känna till vår politiska agenda, och att de ska engagera sig i att påverka UNF:s tyckande under
kongressen. Vi ser även framemot två kommande externa kampanjer – SM i opinionsbildning
och sommarkampanj. Politisk plan och extern debatt behöver fortfarande utvecklas. Det finns ett
projekt som är på gång kring debatt med partipolitiska ungdomsförbund.

UNF arbetar aktivt med bildning inom drogpolitik och påverkansarbete så medlemmarna känner sig
självsäkra och redo att ta debatten.
•
•
•
•

Vi knyter samarbeten med expertinstanser för att kunna erbjuda lättillgänglig
kompetensutveckling för medlemmar
Idé- och sakpolitisk debatt finns med som inslag på alla förbundsarrangemang
UNF:s drogpolitiska program revideras och implementeras
UNF utvecklar politiska verksamhetsformer för föreningar
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Även här är vi i en liknande position som förut. Vi arbetar med att implementera och debattera
förslaget på nytt drogpolitiskt program. Under DSS:en ska vi ha ett påverkanspass för alla
deltagare som då automatbildar våra nya distriktsstyrelser. Våra samarbeten med Brysselkontoret
och Narkotikapolitiskt Center är i samma position som förut. SM i opinionsbildning har inte
hänt ännu, men ska förhoppningsvis göra det lite tydligare vilka politiska verksamhetsformer
och frågor som funkar på föreningsnivå. Jag står fast vid förra rapportens: ”Vårt bildningsarbete
behöver bli mer aktivt än det är nu och medlemmar behöver få möjlighet till praktiska
erfarenheter och lärdomar för att känna sig redo att ta debatten.”
Framgångsfaktorer
•
•
•
•

Politiska inslag finns på förbundets samlingar
Distrikt, föreningar och medlemmar driver politik och känner ägandeskap över våra frågor.
Tydliga frågor som UNF kan driva på olika nivåer i landet
Lokala debattinitiativ och dialog med andra politiska ungdomsförbund

Oförändrad situation: Politiska inslag har funnits på alla förbundets samlingar hittills. Vissa
distrikt och föreningar driver politik, men långt ifrån alla och det finns en stor
utvecklingspotential här. I och med det nya drogpolitiska programmet och informationen från
kommunrankingen kommer det finnas tydliga frågor att driva på olika nivåer, men i dagens läge
tror jag också att det behövs ett stort ledarskap från förbundshåll och mycket inspiration från hur
andra gör eller har gjort. Under folknykterhetens vecka planerar vi att ta med andra politiska
ungdomsförbund.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Ellen Hjort
Aberystwyth, 22:a april 2021
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AU-rapport (punkt 6i, bilaga § 19:9)
Bakgrund
Arbetsutskottet har sedan förbundsstyrelsemötet i mars haft ett möte. Beslut i korthet:
•

Vi valde Filip Nyman som ombud till CAN:s årsmöte och nominerade honom till CAN:s
styrelse

•

Vi valde Elin Sörlie som ombud och Johan Fridlund som ombudsersättare till Våra
Gårdars ombudsmöte

Samtliga protokoll från arbetsutskottet finns tillgängliga på unf.se/au.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Ellen Hjort
Aberystwyth, 2021-04-22
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Bildningsrapport (punkt 6j, bilaga § 19:10)
Bakgrund
Mandatperioden går mot sitt slut och då jag inte kandiderar om blir detta min sista
bildningsrapport jag skriver som bildningsledare för Ungdomens Nykterhetsförbund. Det känns
såklart lite vemodigt men jag känner gott hopp om att kampen och folkbildningen kommer
fortsätta spridas vidare.
Sen senaste mötet har planeringen inför årets distriktsstyrelsesamling varit i fokus.
Distriktsstyrelsesamlingen kommer ske i digital form under en dag och bestå av såväl valbara
spår och gemensamma pass. De spår som kommer vara på DSS:en är bildning, värvning, samt
beteende och tillgänglighet. Förbundsstyrelsen har fått info om vilka ansvarsområden de har och
på mötet kommer en kort dragning samt frågestund kring DSS:en hållas. Ordföranden och
kassörer har en egna nätverk på söndagen samma helg som DSS:en.
Den första kursen inom ramen för digitalisten kommer att släppas under maj månad. Det är
föreningsboken som i samverkan med Sverok har gjorts om till en digital kurs. Målgruppen
kommer vara föreningsordföranden och tanken är att de ska kunna gå kursen tillsammans med
sina styrelser eller gå kursen själva och sen ta med sig tankar och diskussioner till sina styrelser.
Nyckelpersoner för att förankra och sprida detta till föreningarna såsom faddrar,
distriktsordföranden och verksamhetsutvecklare bjuds in till träffar där de får info för att kunna
sprida det vidare.
När det gäller Ledaren har materialet börjat utvecklas. Det vi väntar på nu är att kunna köra
igång med fysiska kurser. Vi följer spänt pandemins utveckling och har siktat in oss på att kunna
presentera och marknadsföra kursen på kongressen för att sedan börja köra kurstillfällen när
höstterminen drar igång. De första inbokade kursdatumen hittar ni i bilagan. Tanken är även att
förbundsstyrelsen och faddrarna ska få gå en testversion av kursen under slutet av sommaren.
Till mötet kommer förslaget på nytt bildningssystem. Det har varit en spännande mandatperiod
att vara bildningsledare. Flera spännande utvecklingsprocesser har drivits och mycket
folkbildande insatser har genomförts. Samtidigt har många saker ställts in och ställs om, och en
del processer har verkligen dragit ut på tiden. Min förhoppning och övertygelse är att UNF
håller på att skapa en stabil grund för att kunna bygga en bildningskultur som kommer blomstra
under kommande år.
Vi ses i kampen!
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

Simon Thörn, bildningsledare
Göteborg, 2021-04-25
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Budget

Använt

Bildningsmoment

När

Julkursen

18-27 dec
2021

175 000
kr

0 kr Ort och datum för julkursen 2021 är bestämt.
Ansökan för huvudledare är öppen.
0 kr

22-28 feb

100 000
kr

Distriktsstyrelsesamling (DSS)

22 maj

200 000
kr

0 kr Planeringen och marknadsföring pågår.
Digital endagarsvariant.

Distriktsordförandenätverket

23 maj
3-5 sep
21-23 jan
2022

Distriktskassörsnätverket

23 maj
–16 633 kr
3-5 sep
Förra mandatperioden utvärderad. Datum
21-23 jan
bestämda för nya perioden. Första träffen blir
2022
80 000 kr
digital.

Kongressförfesten

Valberedningsutbildning

2021 (2021-03-31) Läget

Genomförd i digital form och utvärderad.

–1 989 kr
Förra mandatperioden utvärderad. Datum
bestämda för nya perioden. Första träffen blir
digital.

90
000 kr

0 kr
Hösten

35 000 kr

UNF:aren

Alltid

30 000 kr

Ledaren

24-26 sep
26-28 200
nov 000 kr

Planering ska inledas kommande period.
0 kr Hemsideflik och nya riktlinjer för att få hålla
UNF:aren har släppts. Digitala kurser
genomförs.
0 kr Materialutveckling pågår och
marknadsföring planeras. Kursdatum är
inbokade.

Föreningsstyrelsesamling

0 kr

0 kr Genomförs av distrikt utifrån den tillgängliga
materialet.

Höjdaren

0 kr

0 kr Lagd på is till kongressen.

Digitalisten
Summa budget och
använt

Maj

–40 000 kr Föreningsboken lanseras riktat mot
70 000 kr
föreningsordföranden.
980 000
-58 622
kr kr
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Rapport: Övriga arbetsplansmål (punkt 6k,
bilaga § 19:11)
Målet om mångfald och inkludering av underrepresenterade målgrupper i vår
värvning:
Första april drog kompisvärvningskampanjen i gång och målet är att föreningarna ska se sitt
ansvar i att värva nya medlemmar. UNF har föreningar som ser olika ut över hela Sverige så
tror vi att det kommer genera en mer spridd målgrupp som väljer att gå med och engagera sig i
UNF. På DSSen på spåret Filip och Rebecca har ansvar för så ska vi prata om värvning och hur vi
kan göra för att värva målgrupper som inte vi normalt värvar.
UNF blir en organisation som är relevant, uppdaterad och utmanar sina
engagemangsformer och verksamhetsmetoder:
Under perioden har personalorganisationen tillsammans med distrikten diskuterat hur
verksamhet kan utformas och främst stötta föreningarna. På DO/DK-nätverken har arbetet
kring årsmöten och hur de kan bli inkluderande trots att de mest troligt sker digitalt och att
distrikten och föreningarna därigenom behöver arbeta med sina metoder för årsmöten. På
central nivå ligger fokuset nu på kongressen som blir en stor utmanande form att ha digital.

Målet om den alkoholpolitiska nyckelfrågan:
Under perioden har diskussioner förts med övriga ansvariga i förbundsstyrelsen för UNF:s
drogpolitiska arbete. Det finns en del tankar kring hur ett aktivt påverkansarbete kan ske kring
reklamfrågan inom ramen för det bredare drogpolitiska arbetet som görs.
Målet om att UNF ska engagera sig i klimatkrisen:
Även kring denna fråga har det förts samtal inom styrelsen. Det finns ett flertal idéer på insatser
som går att göra framöver för att lyfta hur klimatkrisen och drogpolitik hör ihop. Dessutom får
förbundsstyrelsen till sitt maj-möte tycka till kring utredningen om UNF:s klimatengagemang
som ska föreläggas kongressen.
Målet om UNF:s likabehandlingsarbete:
Demokratiaspekterna av detta arbete fortsätter stå i fokus. Årsmötesperioden är i detta nu
avslutad och föreningar och distrikt har kämpat med att få till så demokratiska och inkluderande
årsmöten som möjligt under en pågående pandemi. Nu läggs fullt fokus på kongressen, där
förbundsstyrelsen väljer att betona flera extra-insatser som delegationsledare och
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kongressutskott för att göra processen än mer demokratisk.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

lägga rapporten till handlingarna

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
Johan Fridlund
johan.fridlund@unf.se
Östersund, 2021-04-25
Simon Thörn
simon.thörn@unf.se
Göteborg, 2021-04-25
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Rapport VU-fördelning (punkt 6l, bilaga §
19:12)
Bakgrund
Hur vi placerar våra verksamhetsutvecklartjänster i landet baseras på ett system antaget av
kongressen.
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
Nuläge
Förbundsstyrelsen ska utifrån fördelningsprinciperna i vårt system minst en gång per år se över
fördelningen. Detta har aktualiserats av att vi har en ordinarie befattningsinnehavare som valt
att gå vidare till andra uppdrag. Under våren har en VU-fördelningsutredning därför genomförts
av Jonas Larsson samt Jane Segerblom. Diskussioner har sedan förts med Generalsekreteraren.
Utredningen vägde in statistik t.ex. mängd värvade medlemmar, verksamhetsmängd från t.ex.
distriktsbidragsrapporterna och slutligen en analys av distriktens tillväxtpotential och
styrelseengagemang.
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Framåt
Resultatet av utredningen tillstyrker att den nuvarande fördelningen är korrekt utifrån tidigare
nämnda parametrar. Eftersom utredningen inte motiverar några förändringar i nuläget så
arbetar personalorganisationen och UNF:s Biträdande Generalsekreteraren vidare med den
nuvarande fördelningen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo & Jonas Larsson
Stockholm & Jönköping 2021-04-23
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Popbox även 2022 (punkt 7a, bilaga § 19:13)
Bakgrund
UNF:s förbundsstyrelse har under 2020 samt 2021 valt att investera i utvecklingen av POPBOX
som en extern finansieringskälla. Johan Fridlund och Samuel Somo har tilldelats ansvaret för
arbetet. Gruppen har i sin tur rekryterat en projektutvecklare ska arbeta med att utveckla, leda
och samordna arbetet. Dessa tre utgör tillsammans en styrgrupp för arbetet.
På förbundsstyrelsens möte i mars 2021 så lyftes frågan från styrgruppen om styrelsens
inställning till att fortsätta satsningen även under 2022. Styrelsen ställde sig positiva och
efterfrågade därmed ytterligare underlag för vidare hantering.
Nuläge
Grunden till en fortsättning för 2022 handlar i huvudsak om att ta vara på den utveckling som
främst gjorts och kommer att göras under 2021. Utvecklingen av arbetet kom igång först hösten
2020 och den första boxen började säljas först i januari 2021. Arbete med att få till en
prenumerationslösning som är ett av två mål med satsningen är inte långt bort. Men vi är i fasen
att positionera POPBOX i en betydligt mer kommersiell aspekt, och det kräver sin tid. Vi vill
därför fortsätta med positioneringsarbetet under 2021 för att i slutet på 2021 få möjligheten att
lansera en genomtänkt och framgångsrik prenumerationslösning som bär frukt. För att kunna
planera för en långsiktig framtid för POPBOX vore det bra att vi redan nu har besked om att vi
ska fortsätta utvecklingen även under 2022. Risken med att vi lanserar en prenumerationstjänst i
slutet på året, och sedan inte har ambitioner att fullfölja arbetet därefter vore bortkastad tid och
pengar.
Ekonomin
Förbundsstyrelsen har för perioden 2020-2021 investerat 500 000kr för utvecklingen och
implementeringen av POPBOX. Själva startup-fasen av att kicka igång allt igen har tagit
200 000kr i anspråk. Det ekonomiska målet under testperioden är att omsättningen ska leda till
att 50% av investering går tillbaka in i arbetet. Under mötet kommer vi presentera en ekonomisk
översikt på hur nära vi är den målsättning i slutet på året. Vi vill skicka med förbundsstyrelsen
att vi redan nu vet att vi inte kan nå ett resultat under den här perioden som innebär att vi kan få
ett överskott som finansierar kostnaderna till 100%. Även om vi vet att det inte varit en
förväntan så vill vi konstatera att det arbetet kommer att ta tid.
Framtida utveckling
Under 2021 kommer sju boxar att säljas med en totalvolym om 1300st. Den här försäljningen
riktar vi i nuläget enbart mot privatpersoner. För att nå full kostnadstäckning måste vi öka
marginalerna och det görs dels genom ökade volymer. För att nå ökade volymer behöver vi
arbeta hårt för att stärka försäljningen direkt till enskild person men en stor insats för ökad
36(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

utdelningen kommer komma av att vi arbetar aktivt med att etablera samarbeten och försäljning
gentemot företag och organisationer. Det här kan bredda vårt kundunderlag i en snabbare takt.
Vårt fokus kommer också vara att bygga mer relation med befintliga kunder och få fler
återkommande kunder.
Då uppgifterna kring utvecklingen inte kan delas officiellt så kommer vår projektutvecklare
Hanna Minter att delta på mötet för att presentera det ekonomiska och våra strategiska
prioriteringar framåt.
I budgetförslag för 2022-2023 finns förslag till avsättning för POPBOX. Vi ser därför gärna att
diskussionen som förs i detta ärende ligger till grund för vägvalet i kongressbudgeten.
Frågor för diskussion
- Vad är förbundsstyrelsen vision med POPBOX?
- Vilken framgång vill förbundsstyrelsen se med POPBOX kommande 2 år?
- Vad är viktigast med vår satsning?
- Vad anser förbundsstyrelsen om den prioritering som presenteras för kommande år?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Johan Fridlund & Samuel Somo
Östersund & Stockholm 2021-04-25
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Personalresurser (punkt 7b, bilaga § 19:14)
Bakgrund
Under förbundsstyrelsemötet i november fick jag i uppdrag att skriva
verksamhetsutvecklarsystemet till kongressen. När jag började fundera på upplägg och arbetet
framåt började jag fastna i tankarna om riktlinjer för all personal i UNF, detta började jag bolla
med BIGS och GS. Utifrån det sammankallade jag en arbetsgrupp bestående av Jonas Larsson,
Samuel Somo och Johan Fridlund. I våra diskussioner var vi alla eniga om att vi ville se riktlinjer
för hela UNF:s personalstyrka. Vi tror att detta är en bra väg framåt för förbundet att arbeta med
våra personalresurser. Vi hoppas på att detta lättare kommer att kunna ge förbundet en riktning
ifrån kongressen vad all personal ska jobba för och ge. Detta kommer också öppna upp för hur
förbundsstyrelsen kan jobba med personalen i projekt och placera ut dem där det behövs till
exempel uppbackning och stöttning.
Frågeställningar:
● Hur tycker styrelsen förslaget ser ut? Fördelar/nackdelar
● Vad tänker ni att detta kommer göra med verksamheten?
● Finns det något ni tror kommer bli svårt i och med det nya förslaget?
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Beslutsunderlag: Arbetsplan 2022 - 2023
(punkt 8a, bilaga § 19:15)
Bakgrund
Arbetsgruppen har sedan det senaste förbundsstyrelsemötet fortsatt arbetet med arbetsplanen i
enlighet med diskussionen som fördes under mötet. Utöver det har gruppen även
uppmärksammat att beslut behöver tas kring förankring-och implementeringsplan enligt
kongressbeslut, därav återfinns en bilaga om även det i denna handling.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta arbetsplanen till kongressen

att

anta förankringsplanen för arbetsplanen

att

inte ta fram en implementeringsplan för arbetsplanen innan kongressen

Jacob Nehrer
Strängnäs, 2021-04-25
Jane Segerblom
Mullsjö, 2021-04-25
Simon Thörn
Göteborg, 2021-04-25
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Implementeringsplan
På kongressen 2019 beslutades att följande beslut från kongressen 2017 ska gälla tills vidare:

att förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och implementeringsplan för
arbetsplanen som innefattar insatser både innan och efter kongressen.
samt
att alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen.
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på förankringsplan som presenteras nedan. Tanken med
en implementeringsplan är att den ska genomföras efter kongressen för att implementera det
kongressen beslutat om i hela organisationen. I arbetsgruppen har vi funderat på detta och
kommit fram till att det känns konstigt att nuvarande förbundsstyrelse ska ta fram en
implementeringsplan när vi inte ens vet hur den arbetsplan som kongressen beslutar kommer att
se ut. Vi tror att det är mycket bättre att låta den nyvalda förbundsstyrelsen ta fram en
implementeringsplan, kanske i samband med arbetsveckan då förbundsstyrelsen traditionellt gör
en arbetsplansnedbrytning.

Förbundsstyrelsen föreslås därför besluta enligt att-satserna i denna handling

40(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Förankringsplan
Förbundsstyrelsen ska enligt kongressbeslut ta fram en förankringsplan för arbetsplanen inför
kongressen. Syftet är att förbundsstyrelsen på ett medvetet sätt ska arbeta för att ta fram en bra
arbetsplan, lyssna in medlemmarnas vilja, samt underlätta så mycket diskussion som möjligt.
Målet med förankringsplanen är helt enkelt att se till att arbetsplanen tas fram på ett
demokratiskt sätt!
Flera av de insatser som görs för att att förankra arbetsplanen har redan hunnit genomföras
innan förbundsstyrelsen fattar beslut om förankringsplanen, men dessa insatser redogörs ändå
här för att ge helhetsbilden av förankringsarbetet.
Arbetsgrupp
Förbundsstyrelsen har utsett en grupp som arbetar med att ta fram förslag på arbetsplan.
Gruppen består av Jacob Nehrer, Jane Segerblom och Simon Thörn. Gruppen diskuterar och tar
fram underlag till förbundsstyrelsen samt andra förankringsinsatser.
Kongressförfest
På kongressförfesten hölls en diskussionskväll om arbetsplanen där medlemmar fick ge input på
både vilken form de vill att arbetsplanen ska ha, samt vilket innehåll de vill se.
Mars-FS
Under förbundstyrelsens möte i mars diskuterade förbundsstyrelsen utifrån ett underlag från
arbetsgruppen. Fokus låg på vilken tid av mål som bör finnas i arbetsplanen samt vilken
övergripande riktning arbetsplanen bör följa. Även konkreta förslag på olika innehåll
diskuterades.
Maj-FS
På förbundsstyrelsens möte i maj fattar förbundsstyrelsen slutgiltigt beslut om förslaget på
arbetsplan som läggs fram till kongressen.
Diskussionskvällar
Från maj-mötet fram tills kongressen kommer diskussionskvällar om arbetsplanen att hållas där
medlemmar kan får diskutera förslaget, samt ställa frågor och fundera på egna ändringar eller
tillägg de vill se.
Förbundsnärvaro på distriktsträffar
Distrikt brukar ordna egna träffar för sina ombud och medlemmar. Om distrikten vill det bör
förbundet erbjuda sig att närvara för att kunna svara på frågor på dessa träffar. I första hand bör
närvaron bestå av förbundsstyrelseledamöter, men även andra faddrar kan vara aktuella.
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Kongresshandling - Arbetsplan
Arbetsplanen innehåller våra gemensamma riktlinjer för hur vi ska utforma
verksamheten i UNF. Alla medlemmar i organisationen behövs för att uppnå de
resultat vi vill ha. Förbundsstyrelsen finns till för att underlätta genomförandet av
arbetsplanen och för att ge en enad riktning, för att vi gemensamt ska kunna arbeta
mot vår vision, en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. För att uppnå
vår vision krävs det att vi alla kämpar tillsammans. Därför fokuserar den här
arbetsplanen mycket på distrikt och föreningar, det är medlemmarna i UNF som
skapar UNF.

Mål 2023
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.

UNF är en organisation som för en kamp mot droger
UNF:s politiska uppdrag är att vara ungas röst och verktyg för att skapa opinion
och påverka den politiska utvecklingen i riktning mot en drogfri värld. En del av
UNF:s drogpolitiska arbete syftar till att ingen ska känna press eller behov av att
konsumera alkohol eller andra droger. Vi använder politiska verktyg för att
påverka både makthavare och den allmänna opinionen. För att nå våra mål arbetar
vi både internt och externt. I UNF har vi en bred gräsrotsrörelse som runt om i
Sverige, på alla nivåer, bedriver det politiska arbetet mot kommuner, regioner,
riksdag och EU. Vår bredd är vår spets.
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UNF:s distrikt gör verksamhet inom drogpolitik och påverkan för att slå
ner alkoholnormen
•
•
•
•

UNF driver kampanjer i frågor som är relevanta för dagens unga både nationellt och
lokalt
UNF påverkar civilsamhället nationellt och lokalt i drogpolitiska frågor

UNF ökar i antalet påverkansaktiviteter
UNF har en levande drogpolitiskdebatt i förbundet

UNF erbjuder fler en meningsfull och trygg fritid
UNF står inför utmaningen att återhämta sig efter pandemin, men även inför
andra utmaningar som vi måste ta oss an för att komma starkare in i kommande
mandatperiod. Med distrikten och föreningarna i fokus bygger vi en stark
verksamhet som håller länge och möjliggör för oss att som folkrörelse ge
nykterheten till fler ungdomar i Sverige. Vi ger även någonting till Sverige,
demokratikämpar som står upp för vad som är rätt och som är solidariska nog att
dela med sig av gåvan som är UNF.

UNF:s Distrikt nettoökar i medlemsantal varje år
•
•
•
•
•

UNF har ett långsiktigt och hållbart föreningsliv som tillåter för ett långt engagemang
och ökar medellängden på ett medlemskap i UNF
UNF återvärvar 50% av vår medlemsbas årligen
17 utav UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar
En majoritet utav UNF:s föreningar genomför egna värvningar och återvärvningar
UNF ökar antalet kommuner där vi har aktiva föreningar

UNF:s verksamhet är bred och har en bra kvalité
•
•
•

I all UNF:s verksamhet har vår ideologi och uppdrag en tydlig plats
UNF för ett aktivt internt och externt kamratstödsarbete
UNF skapar fler trygga, nyktra mötesplatser
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UNF är en organisation som bildar världsförbättrare

Folkbildningen är en grundsten som vi bygger vår folkrörelse på. Därför bör UNF
fokusera på att stärka bildningskulturen i organisationen. Det är på UNF:aren den
grundläggande ideologiska övertygelsen väcks och förståelse för UNF som
organisation skapas. Genom att ge stöd och bildning till våra eldsjälar blir vi större
och starkare som helhet. Vi vill vara en organisation där det ständigt finns ett ökat
driv att lära sig mer och bilda sig inom nya ämnen. Därför ska vi öka antalet
studietimmar som vi rapporterar till NBV. Särskilt fokus läggs också på den
drogpolitiska bildningen för att vi stå bättre rustade att ta kampen. Vi ska också
arbeta för att vara en organisation med fokus på det viktiga och därför göra det så
enkelt som möjligt att vara engagerad i UNF. Det är av största vikt att UNF känns
som möjligheternas organisation för medlemmarna.
UNF har en stark bildningskultur
•
•
•
•

UNF ökar antalet medlemmar som går UNF:aren
Ledare och förtroendevalda på alla nivåer upplever att de utvecklas och höjer sin
kompetensnivå
UNF ökar antalet genomförda studietimmar
UNF genomför fler drogpolitiska bildningsinsatser

UNF är en välfungerande och engagerande organisation
•
•

Förtroendevalda på alla nivåer upplever att det administrativa arbetet effektiviseras och
minimeras
Medlemmarna uppfattar UNF som en organisation där det alltid finns förutsättningar att
vidareutveckla sitt engagemang
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Beslutsunderlag Bildningssystem (punkt 8b,
bilaga § 19:16)
Bakgrund
Utifrån den input som förbundsstyrelsen gav på förslaget under mars-mötet har förslaget
justerats något. Den stora ändringen är att en drogpolitisk kurs har lagts till. Den har döpts till
påverkaren för att det är just det som är fokuset och behovet, alltså att få fler medlemmar som
vill och kan påverka samhället i våra frågor. Vidare har det gjorts några mindre ändringar av
formuleringar och struktur i systemet och kongresshandlingen.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta bildningssystemet till kongressen

Simon Thörn, bildningsledare
Göteborg, 2021-04-25
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Bildningssystem Nuvarande och nytt
Nuvarande bildningssystem

Förslag på nytt bildningssystem

UNF:s bildningssystem

UNF:s bildningssystem

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

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
Reviderat vid UNF:s digitala kongress 2021

Inledning

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.

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 värld 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.

Ur UNF:s vision; en solidarisk och
demokratisk värld 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.

Bildningsuppdrag

Bildningsuppdrag

UNF är en samhällsbyggande organisation
där alla unga människor är välkomna att i
gemenskap och utifrån sig själv växa och

UNF är en samhällsbyggande organisation
där alla unga människor är välkomna att i
gemenskap och utifrån sig själv växa och
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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.

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

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 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.

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.

Kunskapen

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.

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.

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.
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UNF:s bildningssystem

UNF:s bildningssystem

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.

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.

Bildning för medlemmars utveckling

Bildning för medlemmars utveckling

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 har en tydlig stege för att medlemmar
successivt ska kunna utvecklas i sitt
engagemang och känna att de stärks genom
hela sitt engagemang.

UNF:aren

UNF:aren

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.

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

Målgrupp: Nya medlemmar

Ansvar: Distrikten

Ansvar: Distrikten
Påverkaren
Påverkaren riktar sig till medlemmar som gått
UNF:aren och aktivt vill bedriva kampen för
en bättre värld. Syftet är att deltagarna ska få
mer kunskap om drogpolitik, praktiska
erfarenheter av att påverka samhället och
verktyg för att själva gå till handling.
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Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren
och vill påverka samhället
Ansvar: förbundet
Ledaren

Ledaren

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.

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

Målgrupp: Medlemmar som varit med 1-2 år
och är/vill vara ledare

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Höjdaren –Lagt på is till 2021

Höjdaren –Lagt på is till 2023

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.

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

Målgrupp: Medlemmar som har gedigen
erfarenhet av UNF

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Bildning för förtroendevalda

Bildning för förtroendevalda
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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 att stärka dem.

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 att stärka dem.

Föreningsstyrelsesamling (FSS)

Föreningsstyrelsesamling (FSS)

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.

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

Målgrupp: Föreningsstyrelser

Ansvar: Distriktet

Ansvar: Distriktet

Distriktsstyrelsesamling (DSS)

Distriktsstyrelsesamling (DSS)

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.

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

Målgrupp: Distriktsstyrelser

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Distriktsordförandenätverk (DO-

Distriktsordförandenätverk (DO-

nätverk)

nätverk)

Distriktsordförandenätverket är ett nätverk
där alla UNF:s distriktsordföranden träffas.

Distriktsordförandenätverket är ett nätverk
där alla UNF:s distriktsordföranden träffas.
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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.

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

Målgrupp: Distriktsordförande och Vice
distriktsordförande

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk)

Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk)

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.

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

Målgrupp: Distriktskassörer

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Valberedningsutbildning (VB-

Valberedningsutbildning (VB-

utbildning)

utbildning)

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.

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

Målgrupp: Valberedningar i UNF

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet
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Annan bildning

Annan bildning

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.

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

Kongressförfesten

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.

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

Målgrupp: De som är nyfikna på kongressen

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Julkursen

Kamratstödskurs

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.

Under kamratstödskursen 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 frizon.

Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som
vill lära sig mer om kamratstöd

Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som
vill lära sig mer om kamratstöd
Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet
Egna koncept

Egna koncept

52(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

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.

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

Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i
vissa frågor

Ansvar: Eget initiativ från medlemmar,
föreningar, distrikt eller förbund

Ansvar: Eget initiativ från medlemmar,
föreningar, distrikt eller förbund

Digitalisten

Digitalisten

För att bedriva ett modernt och tillgängligt
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.

För att bedriva ett modernt och tillgängligt
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

Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i
vissa frågor

Ansvar: Förbundet

Ansvar: Förbundet

Föreningsbildning

Studiecirklar

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

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
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verksamhetsformer som skräddarsys till att
passa föreningens förutsättningar.

verksamhetsformer som skräddarsys till att
passa föreningens förutsättningar.

Målgrupp: Föreningsaktiva

Målgrupp: Föreningsaktiva

Ansvar: Föreningarna

Ansvar: Föreningarna
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Kongresshandling bildningssystem
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.
Lägesbild
UNF kämpar med att få till en stark bildningskultur. Senaste kongressen anpassades
bildningsystemet för att bättre passa organisationen, detta innebar exempelvis att specialisterna
togs bort och att höjdaren pausades. Sen dess har vi drabbats av en pandemi, samtidigt som
implementering av exempelvis ledaren och digitalisen dragit ut på tiden.
Det genomförs mycket bra bildning idag, och det senaste året har visat att UNF kan anpassa sig
och ställa om då många bildningsinsatser genomförts digitalt. Men fortfarande bildas för få nya
medlemmar i UNF:aren och det finns en känsla av att det inte finns bildning för de gamla
medlemmarna. I många samtal är det särskilt avsaknaden av politisk bildning som lyfts fram.

Ändringar
Nu följer de ändringar som föreslås göras i bildningssystemet.
Påverkaren - ny drogpolitisk kurs
Behovet av mer drogpolitisk bildning har blivit tydligt i diskussioner och därför läggs en ny kurs
till som fokuserar på påverkan. Kursen ska ge medlemmar som hunnit komma in i sitt
engagemang förutsättningarna och peppen att verkligen engagera sig politiskt genom UNF. För
att inte göra distriktens arbetsbörda för stor tar förbundet huvudansvaret för påverkaren, men
kursen kan gärna ske i samverkan med olika distrikt.
Höjdaren fortsatt på paus
Höjdaren har en naturlig plats i bildningssystemet som vår spetsutbildning för våra mest
rutinerade och drivna medlemmar. Men organisationen behöver idag fokusera på andra delar i
bildningen, samtidigt som medlemsunderlaget för kursen fortsatt bedöms som för litet. Om de
åtgärder och ändringar som lyfts fram lyckas finns förhoppningsvis ett stort intresse och behov
av höjdaren 2023.
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Julkurs blir kamratstödskurs
Julkursen är en enormt uppskattad och traditionsbunden bildningsinsats som självklart ska
fortsätta finnas. Namnförändringen innebär endast att möjligheten för formerna för
kamratsstödskurser vidgas. Det finns inget som säger att kamratstödskurser bara kan ske med
skidåkning över jul, UNF har exempelvis tidigare ordnat kamratsstödskurs över midsommar
med klättring som aktivitet.
Föreningsbildning blir studiecirklar
Redan tidigare var tanken att föreningar ska genomföra bildning genom studiecirklar.
Namnbytet görs för att det ska bli extra tydligt hur viktig denna klassiska folkrörelsemetod är för
oss. Självklart låter vi även andra former av folkbildning i samarbete med Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet (NBV) rymmas under detta paraply-begrepp.

Bildningsarbetet är mer än ett bildningsystem
Bildningssystemet är ett enormt viktigt verktyg som tydliggör vilka bildningsinsatser som ska
genomföras i UNF, och vem som ska vara ansvarig för detta. Dock ger inte bildningsystemet svar
på alla frågeställningar. Därför nämns nedan några insatser som bör göras under kommande
mandatperiod.
Implementering av ledaren
De senaste kongresserna har gjort förändringar i bildningsystemet som ännu inte gett effekt.
Eftersom ledaren ännu inte kommit igång har den förväntade effekten av duktiga ledare och
genom dem en starkare bildningskultur inte uppstått än. Många av de bildningsreformer som
beslutats senaste åren har dragit ut på tiden, men är på väg att komma på plats och kan ge
bildningen ett lyft kommande mandatperiod. Det fortsatta arbetet med denna implementering är
alltså helt centralt för UNF:s bildningsarbete men syns inte direkt i själva bildningssystemet.
Översyn av föreningsstyrelsesamling
En bildningsinsats som tappat mark senaste åren är föreningsstyrelsesamlingarna. Detta behöver
åtgärdas och den analysen är gjord sen tidigare, men implementeringen av först UNF:aren och
därefter ledaren har prioriterats högre. Under kommande mandatperiod bör upplägget på
föreningsstyrelsesamlingarna ses över för att ge eldsjälarna i föreningsverksamheten bästa
möjliga förutsättningar.

56(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Resurser till egna initiativ och studiecirklar
Friheten att skapa bildning som är anpassad för olika sammanhang utifrån medlemmarnas
förutsättningar, behov och intressen är en viktig del av bildningen i UNF. Detta sker i
bildningssystemet genom egna initiativ och studiecirklar. Detta är särskilt viktigt för medlemmar
och föreningar som varit med ett tag och själva känner vad de behöver för att vidareutveckla
engagemanget. För att underlätta dessa insatser finns tanken att genom budgeten tillföra
ekonomiska resurser för den här typen av bildningsinsatser.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att anta bildningssystemet
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Beslutsunderlag: Omslag politiskt program
(punkt 8c, bilaga § 19:17)
Förra gängen hade jag inte skrivit någon omslagstext till programmet inför kongressen. Här är
nu omslaget kombinerat med rapport om avslutat kongressuppdrag.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

använda texten nedan som omslag för det drogpolitiska programmet och därmed
hänskjuta texten till kongressen

Ellen Hjort
Aberystwyth, 2021-04-25
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Kongresshandling Förbundsstyrelsens förslag nr x:
Ett nytt och fräscht drogpolitiskt program
Åtminstone sedan UNF:s kongress i Köping 1997 har UNF haft ett drogpolitiskt program som
reviderats vid varje kongress. Men i år presenteras ett helt nytt program. Vid kongressen i
Örnsköldsvik 2019 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att i samarbete med medlemmar utveckla ett
nytt drogpolitiskt program.
Besluten som togs på kongressen är som följer:
Att
det reviderade programmet som läggs fram till kongressen 2021 ska innehålla
källhänvisningar.
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 internationell, statlig, regional och kommunal nivå.
Att
processen kring revideringen ska präglas av inkludering av medlemmar och
utmanande av tidigare struktur samt åsikter.
Ifrågasättande av nuvarande struktur
Det naturliga sättet att inleda denna presentation är med strukturen. Det ni ser liknar mest en
lista i alfabetisk ordning med olika frågor där vissa saker upprepar sig. I praktiken ar
programmet designat för att ligga på hemsidan i ett A-O-system.
Det tidigare programmet inleddes med en del saker om världssyn och modeller, fortsatte med
olika avsnitt där varje slutade med en kravlista. Vart program ska istället användas genom att du
går in på hemsidan, klickar var politik, far upp en mycket kort text (intro), en länk till var
världssyn med olika modeller och utgångspunkter, men framförallt, möjligheten att klicka på en
bokstav och hitta det tema du vill läsa om.
Du kan då klicka på S for Systembolaget (eller M for Monopol) och läsa bara den text som
handlar om det du ville veta. Texterna hålls korta och beskriver vara resonemang for varar vi
tycker nånting, både utifrån kallor och ideologi. Texten avslutas sedan med en rad krav - vara
konkreta politiska förslag.
Inkludering av medlemmar i processen
Förslaget har i huvudsak tagits fram av en grupp bestående av Ellen Hjort och Filip Nyman från
förbundsstyrelsen och Simon Schönbeck, Lovisa Edström och Wilhelm Wirén från det
drogpolitiska utskottet. Den som ville vara med och arbeta med att ta fram programmet hade
möjlighet att ansöka om att gå med i gruppen under hösten 2019.
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Under hösten 2020 genomförde gruppen remissträffar där programförslaget diskuterades med
medlemmar från olika distrikt. Samtliga distriktsstyrelser kontaktades och träffar genomfördes
med elva distrikt. Dessutom genomfördes en öppen träff i december 2020 för medlemmar som
inte tidigare haft möjlighet att vara med på någon träff. Synpunkterna från remissrundan
användes sedan för att skriva om och reflektera vidare på förslagen.
Även under kongressförfesten hölls pass om drogpolitik och tankar under det drogpolitiska
programmet under en eftermiddag. Inför kongressen har vi även arrangerat ett släpp av förslaget
och förträffar för ombud uppdelade på olika teman i programmet.
Källhänvisningar
Detta har varit en större utmaning än förväntat, eftersom vi har försökt balansera våra
ideologiska argument och resonemang med det faktabaserade konstaterandet. Vi har försökt
källhänvisa alla påståenden som handlar om fakta snarare än ideologi och det kommer också
finnas möjlighet att länka artiklar eller pålitliga webbsidor i programmet på hemsidan.
Konkreta politiska förslag
Under varje punkt har vi ett antal krav. Vissa av dessa krav ar väldigt stora och visionära - som
att det ska vara förbjudet att göra vinst på alkoholförsäljning. Andra ar mer specifika och
konkreta och finns for olika nivåer. Vi ville mixa konkret och visionärt for att vi ska fa en känsla
for vad vi vill och var vi ar på väg, men samtidigt kunna göra bra och konkreta insatser i nuet.
Ifrågasättande av tidigare åsikter
På flera håll har vi tagit mer radikala ställningstaganden, andra var position och gått i nya
riktningar. Vi vill till exempel vara mer sympatiska i frågor om missbruk och narkotika, fokusera
på vård, frihet och möjligheter for alla människor. Vi vill i förlängningen arbeta for ett
alkoholförbud (ett samhälle fritt från alkohol).
Var noga med att läsa igenom hela programmet. Under kongressen - precis som
föredragningarna och förträffarna, kommer programmet behandlas utifrån sex teman - struktur
och introtexter, förebygg, narkotika, exponering, pris och tillgänglighet, samt alkoholindustrin i
världen.
Det viktiga är inte vad vi tycker nu jämfört med vad vi tyckte förra kongressen. Det viktiga ar
vad du tycker borde vara med och inte, vilken riktning du tycker att UNF ska ta framöver.
Avslutning
I förbundsstyrelsen förslag till kongressen 2019 stod det: ”Vi vill skapa ett drogpolitiskt program
som medlemmarna vet vad det är. Ett program som ger oss legitimitet att tycka saker i olika
sakfrågor, men som också innehåller konkreta politiska förslag på ändringar vi vill se.
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Programmet ska vara tydligt, lättläst och snyggt. Framförallt ska programmet innehålla åsikter
som UNF:s medlemmar känner ägandeskap för.”
Ha detta med er när ni läser och lägger förslag. Känner du ägandeskap över texterna,
sakfrågorna, ideologin och förslagen? Om svaret är ett solklart nej, lägg då ändringsförslag så att
vi har dem ända upp över öronen. Detta är vårt program, medlemmarnas program och alla
distrikt, medlemmar, föreningar och vad-som-nu-får-dig-att-känna-dig-träffad ska känna att ni
kan stå för detta och att ni fått vara med och ge input på besluten som kommer tas under
kongressen.
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Beslutsunderlag: UNF:s principer (punkt 8d,
bilaga § 19:18)
Bakgrund
Arbetet med att revidera UNF:s principer går nu in på upploppet. Det är Johan Fridlund och
Simon Thörn som haft ansvaret från förbundsstyrelsen att bereda ärendet. Förbundsstyrelsen
har under mandatperioden vid flera tillfällen fört diskussioner kring vad som bör betraktas som
principer och hur dessa ska vara ett effektivt styrmedel för UNF. Vid förbundsstyrelsens möte
2021-03-19-21 gav förbundsstyrelsen uttryck för att den ville att samtliga beslut av principiell
karaktär från kongressen 2019 skulle tas med i processen inför principrevideringen på
kongressen 2021. Vi har sedan mars-mötet fortsatt diskutera och även tagit in perspektiv från
vår referensgrupp. Utifrån detta presenterar vi ett förslag på principer som innefattar beslut som
styr UNF på ett relevant sätt. Vi vill inte se principer som bör regleras i andra befintliga
styrdokument eller som berör specifika dokument.
Detta förhållningssätt gör att ett antal beslut från tidigare kongresser inte kommer styra UNF i
framtiden genom att vara principer. Rimliga tankar från dessa beslut riskerar därför att tappas
bort då de inte passar inte i principerna. Vår lösning på detta problem är att förutom att föreslå
revideringar av principerna ska kongressen även lämna en handlingsplan till nästa
förbundsstyrelse kring gamla kongressbeslut som bör omsättas i policys och liknande.
Kongressen 2019 fattade beslut om att några beslut utanför principerna ska gälla tillsvidare. Vi
har gjort en bedömning om dessa beslut styr på ett relevant sätt och utifrån det kommit fram till
att vi i kongresshandlingen UNF:s principer vill inkludera förslag om att dessa övriga beslut inte
längre ska styra UNF.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta UNF:s principer till kongressen.

Johan Fridlund & Simon Thörn
Östersund & Göteborg, 2021-04-25
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UNF:s principer
Nuvarande
principdokument

Nytt förslag

Kommentar

UNF:s principer

UNF:s principer

Lagt till inledande text som
förklarar vad principerna är
för något.

1971 –Vänersborg

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.

Stadgetolkning som inte ska
regleras genom principbeslut.

§ 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
2011 –Åre

Detta styr övriga rörelsen
vilket UNF inte kan göra med
kongressbeslut

Stadgetolkning som inte ska
regleras genom principbeslut.

§ 36 Frågor om försumbara
ekonomiska värden INTE
utgör frågor om eget
arvode.
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Stadgetolkning som inte ska
regleras genom principbeslut.

2013 –Borås
§ 289 Varje ny UNFförening 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

Kongressen bör inte reglera
enskilda dokument genom
principbeslut.

2015 - Lund
•§ 190 Handlingar och
protokoll är tillgängliga för
alla medlemmar, inklusive
syn-och hörselskadade
§ 190 Förbundets budget
och budgetförslag är
tydliga, lättförståeliga och
tillgängliga för alla
medlemmar

Kongressen bör inte reglera
enskilda dokument genom
principbeslut.

•§ 190 Bara de med rösträtt
får reservera sig

Bör beslutas genom
kongressens arbetsordning och
inte styras genom
principbeslut.

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

2017 –Karlstad

2015 - Lund
•§ 240 Det ska finnas ett pass
om jämställdhet,
härskartekniker och
främjartekniker på
kongressens ombudsskola

Det finns inget just nu
existerande styrdokument som
berör den här frågan. Därför
bör principen behållas.

Det är valberedningen som
lägger förslag kring
arvodering, och detta bör
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§ 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.

därför regleras i
valberedningsinstruktionen.

2017 –Karlstad
§ 132 Förtroendeuppdrag
inom Sverigedemokraterna,
Sverigedemokratisk Ungdom
eller Ungsvenskarna SDU
anses gå emot UNF:s
grundsatser då de verkar för
ett odemokratiskt och
osolidariskt samhälle.

Det finns inget just nu
existerande styrdokument som
berör den här frågan. Därför
bör principen behållas.

§ 132 Ett ombud till en
kongress måste vara
registrerad medlem i det
distrikt/den region
ombudet representerar, när
ombudsvalet sker samt
under kongressen.

Stadgetolkning som inte ska
regleras genom principbeslut.

§ 132 Förbundsstyrelsen ska
se över UNF:s principer och
lägga fram eventuella
förslag på revideringar till
varje kongress.

Framgår i förslaget på
inledningstext till
principdokumentet.

§ 177 Förbundet bekostar
alla ombudskostnader från
distrikten till kongressen
samt förbundet bekostar
alla ersättarkostnader för en
ersättare från distrikten till
kongressen.

§ 177 Förbundet bekostar alla
ombudskostnader från
distrikten till kongressen samt
förbundet bekostar alla
ersättarkostnader för en
ersättare från distrikten till
kongressen.

Det finns inget just nu
existerande styrdokument som
berör den här frågan. Därför
bör principen behållas.
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2019 - Örnsköldsvik
§ 178 UNF ska engagera sig
för att klimatkrisen ska lösas.
2019 - Örnsköldsvik
§ 285 UNF bemöter vid
behov men samarbetar inte
med eller ger
Sverigedemokraterna,
Sverigedemokratisk
Ungdom eller
Ungsvenskarna SDU
tillfällen att torgföra sina
åsikter.
§ 285 Alla sammanhang
gällande medlemsökning
ska klart betona vår
ideologi och ha uppföljning
som en vital del.

§ 285 UNF bemöter vid behov
men samarbetar inte med eller
ger Sverigedemokraterna,
Sverigedemokratisk Ungdom
eller Ungsvenskarna SDU
tillfällen att torgföra sina
åsikter.

Ett beslut från kongressen
2019 som inte berör något
existerande styrdokument och
därför framöver bör ses som
ett principbeslut.
Det finns inget just nu
existerande styrdokument som
berör den här frågan. Därför
bör principen behållas.

Detta bör inte styras genom
principbeslut utan bör
inkluderas i policyn för ett
hållbart engagamang
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Kongresshandling: UNF:s principer
Bakgrund
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. Detta är viktigt om principerna på allvar ska kunna vara ett effektivt
styrdokument.

Förbundsstyrelsen vill lägga till en inledande text i dokumentet för att det ska vara lättare att
förstå vad principerna egentligen är. De principer som förbundsstyrelsen föreslår att stryka är
saker som styrs på andra sätt än genom principer eller som berör andra styrdokument och därför
inte bör styras genom enskilda principbeslut. I principdokumentet framgår på vilken kongress
respektive principbeslut fattades. Paragrafnumreringen anger var i de olika kongressprotokollen
besluten finns.
Det är möjligt att det på andra punkter under kongressen kommer fattas olika beslut av
principiell karaktär. Om dessa ska ingå i principdokumentet bör dessa förslag även läggas under
denna punkt.

Andra gamla beslut
Förutom principerna vill förbundsstyrelsen under denna punkt hantera några andra beslut från
tidigare kongresser. På kongress 2017 fattades ett antal beslut angående strategiskt arbete och
finansiering som kongressen 2019 beslutade ska gälla tills kongressen beslutar något annat. De
aktuella besluten är följande:
§ 26 besluten från finansieringsutredningen gäller fram tills annat beslutas av kongressen.
(besluten det hänvisas till är från karlstad 2017:
●§ 65 förbundsstyrelsen ska se över verksamhetsplaneringsprocess och verksamhetsuppbyggnad
för att på ett mer effektivt sätt använda bidrag för att finansiera UNF:s verksamhet.
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● § 65 förbundsstyrelsen ska se över möjligheten att vika större personella resurser åt arbete med
finansieringsfrågor.
● § 65 alla UNF:s kommande förbundsstyrelser ska se över aktuella förutsättningar och
möjligheter för finansiering samt bedriva ett utvecklingsarbete av UNF:s finansiering.)
samt:
§27 besluten från strategiutredningen gäller fram tills annat beslutas av kongressen. (besluten det
hänvisas till är från karlstad 2017:
●§ 64 förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och
implementeringsplan för arbetsplanen som innefattar insatser både innan och efter kongressen.
●§ 64 alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen.
●§ 64 förbundsstyrelsens arbetsplansförslag alltid ska ha en tydlig utgångspunkt i UNF:s vision.
●§ 64 förbundsstyrelsen tar fram verktyg för hur överlämningar mellan styrelser kan göras på ett
smidigt sätt.)
Förbundsstyrelsen anser inte att dessa kongressbeslut kommer fortsätta styra UNF på ett
relevant sätt och föreslår därför att de ska sluta gälla efter denna kongress.
Handlingsplan för gamla kongressbeslut
Det föreslås stryka en hel del principer som vi inte anser hör hemma bland principerna.
Dessutom finns det ett antal andra kongressbeslut från 2019 som inte bör vara principer.
Andemeningen i många av dessa beslut är dock fortsatt god och därför bör nästa
förbundsstyrelse göra en policy-översyn för att inkludera dessa tankar i olika policydokument.
Förbundsstyrelsen skickar därför med en handlingsplan för dessa gamla kongressbeslut som vi
önskar att kongressen lämnar till nästa förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att revidera UNF:s principer i enlighet med förslaget
att kongressbesluten från finansieringseringsutredningen 2017 inte längre ska styra UNF
att kongressbesluten från strategiutredningen 2017 inte längre ska styra UNF.
att överlämna handlingsplanen kring gamla kongressbeslut till nästa förbundsstyrelse
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Handlingsplan kring gamla kongressbeslut

I samband med revideringen av UNF:s principer inför kongressen 2021 konstaterade
förbundsstyrelsen att det finns ett antal kongressbeslut som inte passar in i UNF:s principer men
som på olika sätt innehåller intressanta tankar kring styrningen av UNF. Det handlar exempelvis
om stadgetolkningar, saker som kanske bör stå i olika policys och beslut som styr specifika
dokument. Då förbundsstyrelsen inte haft tid att på ett fullgott sätt omsätta dessa tankar så de
kan fortsätta styra UNF på ett välstrukturerat sätt så föreslår vi att kongressen lämnar denna
handlingsplan till nästa förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen tror att nästa förbundsstyrelse kommer ha nytta i sitt arbete av att under den
inledande tiden av nästa mandatperiod göra en ordentlig översyn över UNF:s policydokument.
Vi tror att detta är bra dels för att se till att våra policys är aktuella, dels för att den nya styrelsen
genom detta blir välbekanta med styrdokumenten.
Nedan följer en lista på olika beslut som förbundsstyrelsen kanske vill fundera på om de ska
inkluderas i olika policys eller liknande. Korta kommentarer om i vilken policy olika saker kan
tänkas passa ges också.

•

Stadgetolkningar: ett antal stadgetolkningar föreslås strykas ur principerna.
• Förbundsstyrelsen bör fundera hur den vill hålla kolla på stadgetolkningar som
gjorts genom åren. Kanske genom en sammanställning av stadgetolkningar?

•

Principer som föreslås strykas: ett antal principer föreslås tas bort.
• Dessa bör gås igenom efter kongressen föra att se om något borttaget bör
inkluderas i någon policy eller liknande.

•

Karlstad 2017 § 64 förbundsstyrelsen inför varje kongress ska ta fram en förankrings- och
implementeringsplan för arbetsplanen som innefattar insatser både innan och efter
kongressen.
●§ 64 alla distrikt ska ges möjlighet att ge input på implementeringsplanen.
●§ 64 förbundsstyrelsens arbetsplansförslag alltid ska ha en tydlig utgångspunkt i UNF:s
vision.
• Ett antal beslut om hur arbetsplan ska se ut och arbetas med. Det kanske bör
skapas en kongressinstruktion som kan inkludera såväl hur handlingar bör läggas
upp som hur själva kongressen ska läggas upp?
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•

•

Ö-vik 2019 § 93 förbundsstyrelsen vid framtida kongresser fortsatt följer upp i
underlaget redovisade nyckeltal.
• Detta handlar om budget och ekonomiska berättelsen. Kanske också kan
passa i en kongressinstruktion?
§ 142 det drogpolitiska programmet ska innehålla konkreta politiska förslag som UNF
driver på internationell, statlig, regional och kommunal nivå.
• Handlar om drogpolitiska programmet. Kanske också kan passa i en
kongressinstruktion?

•

§ 188 upphandling och inköp främst sker från företag med hållbarhetspolicy.
• Bör ingå i någon policy, exempelvis inköps- och leverantörspolicyn. Eller så bör
det kanske skapas en klimat/hållbarhetspolicy?

•

§ 197 animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är
nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga.
• Bör regleras i någon policy, kanske en hållbarhets- eller klimatpolicy. Eller en
matpolicy?

•

§ 197 krav ställs på kostens näringsvärde för att undvika en allt för ensidig kost.
• Samma som ovan. Här ligger kanske en matpolicy nära till hands, eller hållbart
engagemang?

•

§ 278 dessa riktlinjer ska finnas tillgängliga för alla medlemmar och delges den misstänkta
vid ett uteslutningsärendes öppnande.
• Handlar om uteslutningsärenden. Bör kanske tydliggöras i något styrdokument
som berör detta.

•

§ 278 riktlinjerna för uteslutningsärenden ska ha tydliga tidsramar.
• Samma som ovan.

•

§ 285 Alla sammanhang gällande medlemsökning ska klart betona vår ideologi och ha
uppföljning som en vital del
• Bör kanske fångas in i policy för ett hållbart engagemang?
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Beslutsunderlag: Edsåsen (punkt 8e, bilaga §
19:19)
Bakgrund
På förbundsstyrelsemötet i maj 2020 fick jag i uppdrag att se vad vi kan göra med Edsåsen 4:10.
Det som har skett sedan dess är att jag har besökt platsen, varit i kontakt med en av ägarna till
marken som är bredvid vår och försökt få kontakt med övriga markägare för de som har runt vår
mark. Jag har förutom kontakt eller försök till kontakt med dessa varit i kontakt med de som
bedriver skidanläggningen i Edsåsdalen, där backen går genom vår mark.
Resultatet av kontakten är inte mycket att ge till världen utan är kortfattat - inget resultat. Den
jag haft kontakt med som äger marken bredvid - är inte intresserad av mer mark. Edsåsdalen
skulle vi haft kontakt under vintern för att se om vi kunna utnyttja marken till någon form av
reklam av UNF men inte blivit av pga. corona och saker fallit mellan stolarna. Övriga markägare
har jag inte fått kontakt med.
Framåt
Jag ser det som att det finns olika vägar framåt som jag nu ska presentera:
1. Låta mappen gå i arv till nästa generalsekreterare och där ligga till någon ny vill ta tag i det,
som tidigare. Detta skapar ingen kostnad mer än att den ligger i vår ägo…
2. Skänka marken till ett distrikt eller förening, detta kan medföra en kostnad genom ägarbyte.
3. Försöka sälja marken till de som har mark runt om.
4. Skänka marken till någon som vill ha den, förslagsvis de som äger skidanläggningen eller
markägarna som har mark runt omkring.
5. Fortsätta att försöka ta kontakt med de som jag inte haft kontakt med och se vad vi kan
använda marken till. Detta skulle då innebära att nästa förbundsstyrelse får ta beslutet om
marken.
Jag rekommenderar själv förslag nummer fem och att jag då fortsätter att ta kontakt med
markägare och skidanläggningen.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

Johan Fridlund får i fortsatt uppdrag att se vad som kan göras med marken Edsåsen 4:10

Johan Fridlund
Östersund 2021-04-19
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Beslutsunderlag: Klimatengagemang (punkt
8f, bilaga § 19:20)
Bakgrund
Med utgångspunkt från förbundsstyrelsens diskussion på mars-mötet läggs här fram ett förslag
på rapport till kongressen om klimatengagemang.
Rapporten har försökt ta fasta på erfarenheter från mandatperioden samt de tankar som
framkommit i förbundsstyrelsens diskussioner. Slutsatsen som dragits är att UNF bör fortsätta
vara engagerade i klimatet, men att detta bör ske genom intersektionell drogpolitik och att det är
viktigt att alla nivåer i organisationen kan vara aktiva. Dessutom föreslås att att kongressen ger
nästa förbundsstyrelse i uppdrag att ta fram en klimatpolicy för att arbeta vidare med att minska
vår klimatpåverkan.
Förbundsstyrelsens föreslås besluta
att

hänskjuta rapport om klimatengagemang till kongressen

Simon Thörn
Göteborg
2021-04-25
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Kongresshandling - Rapport om klimatengagemang Bakgrund
Kongressen 2021 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur UNF ska engagera sig i
klimatfrågan. Därför lämnar nu förbundsstyrelsen denna rapport till kongressen.
Förra kongressen fördes det många diskussioner som berörde klimatet. Det fattades beslut om att
UNF ska engagera sig för att klimatkrisen ska lösas, och detta skrevs även in i arbetsplanen.
Kongressen beslutade också om klimatpolitiska ramar som ska styra vårt klimatengagemang.
Vidare fördes diskussioner och det fattades beslut för att minska den klimatpåverkan UNF har
genom hur vi reser och vad vi äter.
Förbundsstyrelsen har under mandatperioden arbetat vidare med klimatfrågorna. Insatser som
är värda att lyfta fram är att resepolicyn har uppdaterats, UNF har ställt sig bakom klimatstrejk,
och att det togs fram stöd till distrikten för att implementera kongressarbetsplanen i distriktens
arbetsplaner. Det ska dock sägas att förbundsstyrelsen har fått prioritera ned
klimatengagemanget till förmån för delar av arbetsplanen som känts mer centralt för UNF i
dagsläget. Känslan är att många UNF:are tycker att klimatet är en väldigt viktig fråga, men att det
varit svårt att omsätta det i konkret UNF-verksamhet såväl på förbundsnivå som lokalt och
regionalt. Frågan är då hur UNF ska arbeta vidare med klimatfrågor.

Framåt
Förbundsstyrelsen har fört diskussioner som landat i att de klimatpolitiska ramarna som förra
kongressen beslutade om är en bra utgångspunkt för att UNF ska kunna ha en åsikt i
klimatfrågor. De klimatpolitiska ramarna är följande:
• Parisavtalets mål på max 1,5 graders global temperaturökning måste uppnås.
• Samhället måste ställa om till förnybart och satsningar på fossila energikällor måste
upphöra.
• Det är positivt och nödvändigt att individer minskar sin klimatpåverkan, men det är
makthavare som är ytterst ansvariga för klimatkrisen.
• Den nödvändiga omställningen måste ske på ett socialt rättvist sätt. Det är de med störst
klimatpåverkan som behöver ändra sig mest.
Förbundsstyrelsen anser att UNF politiska fokus bör vara drogpolitiskt och att det är de frågorna
och perspektiven vi bör lägga mest fokus på. Men de problem droger leder till är inga isolerade
problem utan påverkar och påverkas av andra faktorer i samhället. Därför är inte heller
drogpolitik något isolerat utan måste samverka med andra politiska områden. UNF:s ska bör
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därför bedriva det som kan kallas för en intersektionell drogpolitik. Detta innebär exempelvis att
UNF kan lyfta drogers klimatpåverkan och därmed bidra med ett drogpolitiskt perspektiv till de
som främst fokuserar på klimatpolitik och samtidigt får vi in ett klimatpolitiskt perspektiv på
drogpolitiken. Detta blir ett naturligt sätt för UNF att arbeta med klimatfrågor på ett sätt som är
naturligt integrerat i vår vanliga verksamhet.
Som med allt annat UNF arbetar med blir det som bäst om alla nivåer av organisationen
tillsammans strävar åt samma håll. Därför bör insatser som handlar om klimatfrågor genomföras
på ett sätt som gör det enkelt för såväl förbund, distrikt och föreningar att vara aktiva. Några
konkreta exempel på verksamhet som föreslagits i diskussionerna är rapporter om droger och
klimat, studiecirkelmaterial och samarbeten med klimatorganisationer.

Alla delar av UNF bör även arbeta för att göra vår påverkan på klimatet så liten som möjligt. På
förra kongressen pratades det om resor och mat i UNF utifrån ett klimatperspektiv. Det har
tagits bra och viktiga steg för att göra UNF mer klimatsmart, men detta är ett utvecklingsarbete
som måste fortsätta i hela UNF. Därför föreslår vi att kongressen ger förbundsstyrelsen i
uppdrag att ta fram en klimatpolicy för UNF.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

lägga rapporten till handlingarna

att
UNF:s klimatengagemang sker genom att föreningar, distrikt och förbund kan driva en
intersektionell drogpolitik som lyfter klimatfrågor med utgångspunkt i de klimatpolitiska
ramarna.
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatpolicy
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Beslutsunderlag: Demokratiutredningen
(punkt 8g, bilaga § 19:21)
Bakgrund
Under 2020 och 2021 har vi arbetat med att utreda UNF:s interndemokrati. Nu anser vi att den
utredningen är klar och har skrivit en rapport med problembeskrivningar, slutsatser och
rekommendationer. Vi hoppas att ni blir nöjda med vårt arbete.
De att-satserna som kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda:
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda den demokratiska processen kring distriktsårsmöten med
syftet att stärka distrikten.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda längden på mandatperioder på alla nivåer och redovisa
slutsatserna på kongressen i Jönköping 2021.

Förbundsstyrelsen i sin utredning om framtidens kongressformer också utreder behovet och funktionen
av en extra förbundsstämma.

Rapporten är bifogad som bilaga under.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta Demokratiutredningen till kongressen 2021

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Kongresshandling - Förbundsstyrelsens rapport nr x
Demokratiutredningen
Bakgrund
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda den demokratiska processen kring distriktsårsmöten med
syftet att stärka distrikten.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda längden på mandatperioder på alla nivåer och redovisa
slutsatserna på kongressen i Jönköping 2021.

Förbundsstyrelsen i sin utredning om framtidens kongressformer också utreder behovet och funktionen av
en extra förbundsstämma.

Sedan kongressen har Filip Nyman och Johan Fridlund jobbat med en demokratiutredning.
Ovanstående att-satser anses vara det som ska utredas och ska besvaras i den här rapporten som
lämnas till kongressen. Utredningen har bestått utav diskussioner med medlemmar genom
frågeformulär och enskilda intervjuer med före detta förbundsstyrelseledamöter. Diskussioner
med den nuvarande förbundsstyrelsen kommer också ligga till grund för de rekommendationer
som lämnas till kongressen och därmed nästa förbundsstyrelse.
Ingången i den här utredningen har varit att se över vad våra organisationsled för att identifiera
vart grundproblemet ligger kopplat till varför UNF behöver en extra stämma på förbundsnivå,
längden på mandatperioder på alla nivåer och hur vi kan stärka distrikten genom att se över de
demokratiska processerna kopplat till distriktsårsmöten.

Nuläges- och problemanalys
Utmaningarna vi ser idag är att UNF har färre medlemmar som vill engagera sig i föreningar och
distrikt och vi har färre medlemmar som inte känner till vad kongressen är eller varför vi har en
kongress. De här utmaningarna går ut över olika delar av organisationen och hänger i stora drag
ihop med varandra. Det som påverkas mest är interndemokratin, medlemsengagemanget och
organisationsstrukturen.
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Under 2010-talet har vi sett en nedåtgående trend i antalet medlemmar som är engagerade i
UNF. Under perioden har vi värvat färre nya medlemmar och färre medlemmar har valt att
förnya sitt medlemskap, detta har sakta dränerat vår medlemsbas. 2019 lyckades vi vända en
negativ trend efter justeringar i personalorganisationen och i hur vi arbetar med vår
verksamhetsplanering. Vi hade precis börjat bygga UNF starkt när pandemin slog undan benen
för oss. Det vi ser nu är att färre medlemmar inte orkar engagera sig i den verksamheten vi
behöver göra för att UNF ska växa och stärka vår kontinuitet.
Det arrangerades fler UNF:aren från 2019 till 2020 men vi bildade 488 i UNF:aren 2019 och 147
stycken 2020. Det vi får är ett problem med vår kontinuitet. Vi klarar inte av att bära upp vår
organisationsstruktur om vi inte har medlemmar som kan existera i den eller förstår varför vi
har den. När detta sker får föreningarna mindre vetskap om hur de ska organisera sin förening
för det finns ingen som har berättat det för dem och de får inte veta vad de har för rättigheter
och skyldigheter gentemot UNF. När föreningarna inte kan organisera sig kan inte heller
distriktet göra det för att utan föreningar kan vi inte ha ett distrikt. När detta sker så misslyckas
vi med de demokratiska processerna som ska ske på 23 olika platser i landet och medlemmar får
inte chansen att påverka sitt distrikt.
Ett symptom på ett lägre engagemang i föreningarna är att vi har svårt att hitta personer som
kan sitta i distriktsstyrelsen eftersom att flödet av medlemmar till distriktet blir mindre.
Distriktet har i sin tur ansvar över att skapa verktyg för nya medlemmar och starta nya
föreningar. När vårt kretslopp kollapsar för att en anställd slutar eller att distriktsstyrelsen inte
klarar av sin uppgift börjar en negativt nedåtgående spiral som riskerar att slut ut engagemanget
hos föreningarna om vi inte förebygger att sådant inte sker. När vi har kommit ur pandemin
kommer vi sannolikt att ha det tufft med att tillsätta distriktsstyrelser för att vi inte har kunnat
organisera oss på ett optimalt sätt eller värva fler medlemmar till UNF under pandemin. Den här
trenden vet vi sträcker sig längre tillbaka än början på 2020 och på vissa platser har det alltid
varit svårt att organisera styrelser för att vi inte har haft förutsättningarna på just den platsen.
För att bibehålla kontinuiteten på platser där vi inte är så starka behöver vi diskutera vilket
uppdrag styrelserna har och hur länge en mandatperiod ska vara för att justera förväntningarna
och för att skapa rätt förutsättningar för våra styrelser.
Under diskussionerna med medlemmar och det vi tog med oss från mötet med förbundsstyrelsen
är att vi tycker att vår nuvarande kongressform är bra. Det som har lyfts är att man gärna vill se
ett större fokus på politik och att vi kan föra diskursen mot ett mer vad UNF ska stå för mer än
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vad UNF ska göra för verksamhet. På tidigare kongresser under 2010-talet har fokuset mycket
legat på vad för verksamhet UNF ska göra kopplat till bildning och värvning och flera av
motionerna som har skickats in har handlat om organisering och frågor kopplat till att förändra
verksamheten vi genomför eller ska genomföra. Det vi har sett är att en extra förbundsstämma
sannolikt inte skulle fylla en bra funktion för medlemmarna och att den riktiga kongressen kan
bli nedprioriterad till följd av en sådan extra stämma.

Målbild och slutsatser
UNF:s mål med det vi utreder ska vara att stärka våra medlemmar och vår kontinuitet så att det
inte ska hänga på en individ att distriktets demokratiska process funkar. Vår demokrati i UNF
hänger på att vi har medlemmar som engagerar sig i UNF samtidigt som de får bildning i vad det
innebär att vara UNF:are. Vi behöver fortsätta värva fler medlemmar och det ska kunna
förväntas av medlemmarna i föreningarna och distrikten att de har ett operativt ansvar över att
detta sker. Såhär kan vi stärka våra demokratiska processer i distrikten, genom att satsa mer på
bildning och att värva fler som kan verka på våra plattformar. Genom att göra detta så kommer
vi samtidigt att stärka distrikten.
Vår målbild med våra distrikt bör och ska vara att vi har 23 aktiva distrikt med aktiva föreningar
som gör verksamhet. Engagemanget ökar genom att vi värvar nya medlemmar som går
UNF:aren och är redo att organisera sig i en förening eller gör verksamhet på distriktsnivå. Det
ska löna sig att engagera sig och att sitta i en styrelse innebär både rättigheter och skyldigheter.
Målet bör vara att förbundet skapar förutsättningar för distrikten och distrikten för
föreningarna. Vi behöver återstarta kretsloppet för att medlemmar ska vilja sitta i en styrelse och
de positiva normer vi har säkerställer att man vill sitta i en styrelse längre än en mandatperiod.
Längden på mandatperioderna bör ligga på 1 år för att det är lång tid för en ung person och
mycket kan hända under den tiden. Medlemmar som vill sitta kommer att sitta längre än
medlemmar som kastas in i styrelsen när den inte är redo. Detta är varför vi behöver se till att
stärka flödet av nya medlemmar in i UNF.
Vår målbild med kongressen ska vara att skapa en spänning för medlemmen så fort den får höra
om den under sin första UNF:aren-kurs och att det innebär något större som inte är för långt
bort. Alla medlemmar ska ha få verktygen att kunna maximera sitt engagemang i UNF och vi
behöver skapa en bild av UNF där ungdomar på riktigt är med och påverkar sin egen fritid. Det
är medlemmarna som ska styra vår kongress och diskutera dem frågorna som är viktiga för just
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dem. Mellan kongresserna så bör diskussionerna om vad UNF ska göra ske på distrikts och
föreningsnivå för att stärka interndebatten. Det handlar om att diskuter större penseldrag men
också frågor som kan splittra UNF. Vi behöver bli mer vassa och utmana för att få medlemmar
att brinna extra. Förbundsstyrelsen ska skapa plattformar mellan kongresserna där vi kan
fortsätta diskutera frågor som står medlemmar, föreningar och distrikten nära för att bygga upp
en spänning till kongressen och för att stärka medlemmarnas vetskap och kunskaper. Det vi ser
är att de olika övergångarna vi har från Junis till UNF och UNF till IOGT-NTO behöver stärkas.
Lyckas Junis med sin demokratiska fostran så kommer UNF få ett flöde av medlemmar som
förstår rörelsens demokratiska principer och arbete så kommer vi stärka UNF:s interndemokrati.
Detta betyder att UNF behöver gör exakt samma sak för att kunna föra vidare engagerade
medlemmar som får med sig våra tankar och idéer om demokrati in i IOGT-NTO. Så här stärker
vi rörelsen långsiktigt men då behöver bildningen och övergångarna i de olika förbunden
fungera. Vi behöver diskutera ännu mer och samtidigt utmana varandra för att reda ut och
komma ifrån gamla sanningar. UNF ska fostra människor i demokrati och det finns ingen bättre
skola än vår.

Rekommendationer till nästa förbundsstyrelse

Med den här rapporten vill vi som har författat skicka med rekommendationer till nästa
förbundsstyrelse.

-

Stärk medlemsrekryteringen i distrikten och föreningarna.

-

Bilda fler medlemmar i frågor kopplade till förebyggande arbete och organisation.

-

Satsa på att få fler bildade i grundkurser och premiera föreningar och distrikt för att ge
incitament till att arrangera fler grundkurser

-

Arrangera samlingar och möten nationellt och regionalt för att skapa intresse för att
skapa fler dialogmöjligheter med medlemmar.
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-

Inkludera medlemmar i arbetet med kongresshandlingar för att skapa intresse och
interndebatt.
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Beslutsunderlag: Deklaration för ett
starkare UNF 2022 – 2025 (punkt 8h, bilaga
§ 19:22)
Bakgrund
Hösten 2020 identifierade vi att UNF behöver tydliga verktyg och en tydlig väg för att kunna
komma närmare vår vision, en demokratisk och en solidarisk värld fri från droger.
Med arbetsnamnet UNF:s domedagsberg har vi tillsammans med Samuel Somo och Jonas
Larsson arbetat ihop en strategi som vi vill ska sträcka sig från 2022 till 2025. Tanken med den
här strategin är att den ska vara vägledande i och visa riktningen när vi tar fram till exempel
arbetsplaner, bildningssystem eller ett personalsystem. Den här strategin är för att säkerställa att
vi har en rödtråd under en längre tid.
Vi hoppas att detta kan ge UNF nya tag och ny energi med en tydlig väg framåt.
Strategin är bifogad som bilaga.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta strategin till kongressen 2021

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
Jane Segerblom
jane.segerblom@unf.se
Mullsjö, 2021-04-25
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Kongresshandling - Deklaration för ett starkare UNF
2022-2025

Bakgrund
Vi har ett slutmål. Det är vår vision om en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Men
vi behöver bryta ner visionen till något greppbart som många kan förstå och agera efter. Något
som förklarar HUR och VAD vi gör för att uppnå vår vision. Det blir en tydlig strategisk
inriktning för vårt arbete, en deklaration för ett starkare UNF.
UNFs förbundsstyrelse vill med det här underlaget peka ut riktningen för UNF:s verksamhet
kommande år. Våra olika styrdokument vilar på vår deklaration. Vår deklaration för ett starkare
UNF gäller under åren 2022-2025 eller tills att medlemmarna beslutar om något annat.

Vår deklaration är inte bara ett verktyg för att vi tillsammans ska veta vad vi ska göra de
kommande åren. Det är en tydlig viljeriktning som organisationens alla delar ska kunna stå
bakom. Med det här pekar vi ut ett tydligt uppdrag för oss. Ett uppdrag vi kan bära gemensamt
men också individuellt.
Vårt uppdrag ger oss möjligheten att bryta ner vår vision till något mer konkret. Till en tydligare
identitet och guide. Samlar vi oss bakom detta gemensamt är vi säkra på att varje insats vi gör
inom UNF leder till att vi uppnår vår vision.
Med hjälp av deklarationen kommer vi i arbeta för att prioritera resurser i form av personal,
ideellt engagemang och ekonomi så att det stämmer överens med vad vi vill prioritera. Inget ska
lämnas åt slumpen. Vi ska vara trygga med att varje insats, krona och aktivitet vilar på vad
kongressen beslutat om.
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Vår vision
UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld, fri från droger.

Fri från droger: Därför att droger inte bara är ett utvecklingshinder för personlig utveckling utan
också för demokratin. Vi ser nykterhet både som lösning på drogproblem och en förutsättning
för människors verkliga frihet. Genom att göra ett personligt ställningstagande mot droger kan
vi förändra världen.
Demokratisk värld: Därför att vi kämpar för alla människors lika värde och rätt att bestämma. Allt
det som sker inom UNF ska ha förankring hos medlemmar och tas fram genom en öppen
demokratisk process. UNF accepterar dig som du är och låter alla vara med i kampen!
Solidarisk värld: Därför att samarbeten och förståelse är en förutsättning för en bättre och
nyktrare värld. UNF är en del av Movendi som finns runt om i världen och tillsammans arbetar
vi för att skapa bra relationer och få insikter om vår värld och våra kulturer.
Våra Grundsatser
UNF är en del av IOGT-NTO-rörelsen som 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-NTO-rörelsen 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:
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, frihet
och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd
och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
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.
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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
hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet inspirerar
vi människor till ett nyktert liv, med vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen.

Vårt Uppdrag
I vår deklaration ställer vi oss bakom ett gemensamt uppdrag. Uppdragets roll i organisationen
förhåller sig som så att visionen är överordnad och tydliggör vad UNF strävar efter. Uppdraget
tydliggör vad UNF gör för att nå det vi strävar efter. Vår styrdokument såsom arbetsplan,
bildningssystem och budget för att nämna några genomsyras av vårt uppdrag. Allt förs vidare
och förgrenar sig vidare inom organisationen och ska kunna vara spårbart för alla.
UNFs uppdrag kommande år är:

Tillsammans f ör vi en nykter kamp där unga f år kraf t att vara f ramtidens världsf örbättrare.
Uppdraget används internt för att ge förtroendevalda, ledare och personal stöd när de väljer
insatser och aktiviteter som hjälper oss att uppnå vår vision.
Uppdraget är starkt nog att stå för sig självt, men när vi blickar inåt för att se hur verksamheten
verkar för att nå dit kan vi utkristallisera ett par olika beståndsdelar som vårt UNF är:
UNF är ett sammanhang för meningsfull och trygg fritid
UNF är en plattform där vi för kampen mot droger
UNF är en organisation som bildar världsförbättrare

Vi är UNF
UNF är en organisation och plattform där unga kan göra sin röst hörd. Vi förändrar och
utvecklar det samhälle vi lever i idag genom att ungdomars idéer förverkligas och blir till
verklighet. Vi är en motpol mot de orättvisor som drabbar unga och en av de få röster som
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jobbar emot den rådande alkoholnormen. Vi bildar ungdomar till att bli framtidens ledare och
demokratins förkämpar. Vi är en folkrörelse, för unga av unga!

Vi ska finnas i hela landet och vi ska skapa och ge plattformar för unga att påverka sina egna liv,
hitta sitt sammanhang och växa tillsammans. I UNF får ungdomar frihet på riktigt.

Vår vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Vi uppnår detta genom att
tillsammans föra en nykter kamp där unga får kraft att vara framtidens världsförbättrare. Det gör
vi genom att erbjuda sammanhang för en meningsfull och trygg fritid, en plattform där vi för
kampen mot droger i en organisation som bildar världsförbättrare.
Vägen till vår vision går genom uppdraget
Genom vårt uppdrag stakar vi ut en tydligare väg för att nå vår vision. Bit för bit, rum för rum
för vi en nykter kamp tillsammans. Ett framgångsrecept är att medlemmar, föreningar, distrikt
och förbund genomsyras av vårt uppdrag och jobbar mot det gemensamt. Hela organisationen
behöver arbeta mot samma mål.
Genom vårt uppdrag finns det tre områden som vi fokuseras särskilt på.
Meningsfull och trygg fritid
Vi verkar för ett sammanhang för unga som är meningsfull och som får unga att växa. En
meningsfull och trygg fritid skapar vi genom att finnas i hela landet och inte glömma bort varken
förorten eller landsbygden. Alla ungdomar har rätt till ett sammanhang och en fritid utan sprit
där de kan växa och frodas tillsammans med andra världsförbättrare. Där ingen ska behöva
känna sig orättvist behandlad eller otrygg. UNF:s uppgift är därför att skapa meningsfulla och
trygga mötesplatser för unga över hela Sverige.
Vår verksamhet är ett sammanhang för en meningsfull och trygg fritid!
Kamp mot droger
I UNF erbjuds unga en plattform för demokratiskt inflytande och att stå i fronten eller vara
allierad i kampen för dem som behöver. Ungdomar i UNF är förkämpar i kampen mot
alkoholindustrin och de som vill förslava samhället. Vi vet att ingen är fri förens alla är fria. Vi
bildar ungdomar i hur man kan ta kampen mot företag och politiker som struntar i drogens
påverkan på individer och samhällen. Vi tar kampen för att ungdomar ska kunna vara trygga. Vi
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slutar aldrig kämpa för ett samhälle fritt från droger.
Vår organisation är en plattformen för de ungdomar som vill föra en kamp mot droger!
Bildandet av världsförbättrare
Ungdomar är framtiden, det säger ledare över hela världen men samtidigt så hindras unga från
att delta i rummen där beslut fattas och besluten tas över vår huvuden. Det är UNF:s uppgift att
bilda unga i demokrati och solidaritet. I UNF får du bildning i demokrati, solidaritet och du får
lära dig att använda ditt nyktra ställningstagande som ett vapen mot orättvisor. Oavsett vem du
är eller vilken bakgrund du har så får du samma bildning i UNF. Här ska unga få utvecklas och
ges de verktyg de behöver för att kunna förändra världen för sig själv och andra.

Vårt arbete bidrar till att vi bildar världsförbättrare!
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Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse
2020 (punkt 8i, bilaga § 19:23)
Bakgrund
Verksamhetsberättelsen är klar för förbundsstyrelsen att besluta om.
Bilagan är bifogad under för er att läsa.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta verksamhetsberättelsen till kongressen 2021

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Kongresshandling - Verksamhetsberättelse 2020
Förbundsstyrelsens organisation 2020
Styrelsen under 2020
Filip Nyman (Ordförande)
Jane Segerblom (Ordförande)
Daniel Bergdahl (Sekreterare)
Johan Fridlund (Kassör)
Simon Thörn (Bildningsledare)
Ellen Hjort
Jacob Nehrer
Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft nio protokollförda möten under 2020.
Utskott och grupper under 2020
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet har bestått av tre personer från förbundsstyrelsen.
Ellen Hjort (sammankallande)
Filip Nyman
Johan Fridlund
Arbetsutskottet har i denna konstellation haft 7 protokollförda möten under 2020.

Internrevisorer
På kongressen 2019 valdes Jonathan Spånberger och Malin Andersson till ordinarie
verksamhetsrevisorer och förvaltningsrevisorer, samt Emil Johansson och Arvid Ståhl till
verksamhetsrevisorsersättare och förvaltningsrevisorsersättare för perioden 2019-2021.

Faddergruppen
Faddergruppen har bestått av:
Jane Segerblom (faddercoach)
Jacob Nehrer
Filip Nyman
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Simon Thörn
Johan Fridlund
Sigrid Björk
Karin Eriksson
Jennie Rydén
Jens Jörgensen Moberg

Drogpolitiska gruppen
Gruppen har under 2020 jobbat med att revidera det drogpolitiska programmet som
förbundsstyrelsen fick i uppdrag från kongressen 2019.
Gruppen har bestått utav:
Ellen Hjort (sammankallande)
Filip Nyman
Wilhelm Wirén
Simon Schönbeck
Lovisa Edström
Julia Nilcrantz
Daniel Bergdahl

Stadge- och princip-gruppen
Inför kongressen har en grupp bestående av förbundsstyrelseledamöter och andra engagerade
personer arbetat som referensgrupp åt förbundsstyrelsen med att ta fram förslag på stadgar och
principer.
Gruppen har bestått av:
Johan Fridlund
Mattias Edquist
Sebastian Udenius
Simon Thörn
Zandra Klasson
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Utvalda händelser 2020
Covid-19 och UNF:s digitala omställning
Året 2020 var ett speciellt år. Två månader in i 2020 slog covid-19 till och UNF behövde ställa
om. Vår personal började arbeta mer hemifrån och våra aktiviteter flyttade från den fysiska
UNF-lokalen till den digitala. Korridorsvärvningen blev omöjlig att genomföra och vi har
försökt arbeta med nya former för att välkomna nya medlemmar. Under året har mycket av vår
verksamhet skett främst via det digitala systemet Lifesize och genom vår discordkanal.
Föreningarna och distrikten har också tvingats ställa om och anpassa sig. En anpassning som
skett fort trots att pandemin har sänkt engagemang och försvårat möjligheterna att genomföra
verksamhet. Det står helt klart att utvecklingstakten som UNF var inne i påverkades hårt av
pandemin.

POPBOX
Kongressen 2019 beslutade att UNF skulle undersöka och utreda möjligheterna till flera
intäktskällor, samt initiera och implementera några sådana insatser. Under 2020 beslutade
förbundsstyrelsen att investera i den dryckesbox UNF tog fram 2017. Utvecklingen av POPBOX
syftar dels till att utmana normer kring ”lämplig” dryck för vuxna, att erbjuda ett intressant
alternativ i dessa sammanhang och miljöer, dels att ekonomiskt stödja drogfri verksamhet för
unga. Målet är att POPBOX på flera års sikt ska ge ett överskott som kan gå till vår verksamhet.
Samtidigt har UNF skapat en produkt som förenar nytta med nöje. POPBOX är party och politik
i en låda som skickas hem till människor runt om i landet. Utveckling och uppstart drog igång
under 2020 och under 2021 planeras hela sju boxar att säljas. På sikt vill vi att människor ska
kunna prenumerera på POPBOX.

Kommunrankningen 2020
Under 2020 gjorde Simon Schönbeck kommunrankningen tillsammans med en referensgrupp
från förbundsstyrelsen, Ellen Hjort och Simon Thörn, ledning från kansliet, Sofia Karlsson, och
grafisk formgivning av Lowe Elfström.
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Årets kommunrankning var ett stort omtag där nästan hela rapporten gjordes om. Fokus i
rapporten gick från länsnivå till att studera rikstäckande trender och granska kommunerna mer
noggrant. Rapportens omfattning vidgades kraftigt och gick från 10 indikatorer till 28.
Rapporten delades även upp i fyra områden: Mötesplatser, Fritidsaktiviteter, Inflytande och
Prevention.
Kommunrankningen 2020 identifierade tre trender:
(1) Det förebyggande arbetet försämras i Sveriges kommuner.
(2) Kommuner i norra Sverige presterar sämre än resterande Sverige.
(3) Det förebyggande arbetet träffar ojämlikt, det är stor skillnad mellan kommuner och arbetet
är mindre bra just i de kommuner där det behövs som mest.

Kommunrankningen fick dålig spridning i media under året, troligen då den släpptes under
mediebevakningen av valet i de Förenta staternas och då det hände mycket kring
Coronapandemin i media. Men rapporten har fått stor spridning bland våra medlemmar och
kommuner. Flertalet kommuner har varit i kontakt med oss och vi blev även inbjudna för att ge
råd till en kommun i hur de kunde utveckla sitt arbete.

Måluppföljning av arbetsplanen för 2020–2021 och målet till 2023
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Medlemsutveckling
Distriktsstöd
I början av 2020 började faddergruppen arbeta med distriktsstödet, faddergruppen har varit
uppdelad i två “fadderteam” som stöttat varandra i sitt faddrande samt stämt av varje månad med
möten. Inom förbundsstyrelsen har arbetet med arbetsplansområdet “UNF till fler” fortgått, en
del utmärkande arbeten som kan kopplas till distriktsstödet är föreningsstrategi, handlingsplanen
för fallerande distrikt och DO/DK-pärmarna.

Distriktsstatus
2020 har tagit hårt på de flesta utav UNF:s distrikt, 6 av distrikten har ökat i medlemsantal
jämfört med 2019, samtidigt som resterande 17 distrikt minskat i medlemsantal.
Under 2020 hade 18 distrikt Distriktsårsmöte, lika många som 2019.
2020 fanns 18 tillsatta distriktsstyrelser, även här är det samma siffra som 2019

Medlemsantal
Det totala medlemsantalet för 2020 blev 2554 medlemmar och det är en minskning på totalt 870
medlemmar. Medlemstappet beror i stora drag på att vi inte kunde komma ut och värva i den
grad vi önskade på grund utav Covid-19.
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Bildning
Bildningen är en del av vår verksamhet som påverkats mycket av pandemin. Att träffas och
umgås intensivt under en helg som vi är vana vid har i många fall inte varit möjligt under året.
Samtidigt har en kraftig omställning skett när såväl UNF:aren-kurser som studiecirklar börjat
genomföras i digital form. En del av förbundets bildningsinsatser som distriktsstyrelsesamling
och nätverk för ordförande och kassörer har blivit digitala medan bland annat julkursen fick
ställas in.
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Beslutsunderlag: Finansieringsstrategin
(punkt 8j, bilaga § 19:24)
Bakgrund
Från kongressen 2019 fick vi i uppdrag att innan kongressen 2021 implementerar ett eller flera
hållbara och konkreta finansieringsalternativ, oberoende från statliga bidrag och resten av
civilsamhället. Här är förslaget till rapport för det uppdraget.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta rapporten om finansieringsstrategi till kongressen

Johan Fridlund
2021-04-24
Östersund
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Kongresshandling - Förbundsstyrelsens rapport X om
finansieringsstrategi
Bakgrund
Under mandatperioden 2019–2021 har en utredning av extern finansiering gjorts som handlar
om hur UNF kan säkra den framtida finansieringen av organisationens verksamhet. Den här
utredningen är ett resultat av Miljonlotteriets minskade intäkter och överskott till rörelsen som
gör att en oro finns inför framtiden. Förbundsstyrelsen fick ett uppdrag från kongressen 2019
och den här handlingen syftar till att rapportera hur det har gått med det uppdraget. Kongressen
2019 beslutade att Förbundsstyrelsen innan kongressen 2021 implementerar ett eller flera
hållbara och konkreta finansieringsalternativ, oberoende från statliga bidrag och resten av
civilsamhället.
Rapport
Under mandatperioden har en utredning gjorts för extern finansiering, där arbetet påbörjades
genom en kartläggning av vad UNF idag får för intäkter och vad som har kommit in historiskt.
En kartläggning externt gjordes också för att se hur organisationer som liknar UNF i
uppbyggnad får sina pengar ifrån, denna kartläggning gjordes genom samtal med företrädare
som förbundskassörer, generalsekreterare, ekonomiska samordnare och förbundsordförande för
respektive organisation. Resultatet av den externa kartläggningen var att många organisationer
sitter i en sits där det är mycket bidragssökande om man inte har någon annan organisation som
bidrar till sin egen (exempelvis en vuxenorganisation som ger bidrag till sin
ungdomsorganisation). En slutsats av det är att det väldigt svårt som ungdomsorganisation att
hitta helt självförsörjande finansiering utan oberoende av statsbidrag. UNF är i en unik situation
där vi har möjlighet att investera i framtiden för att möjliggöra mer finansiell självständighet. Vi
har under mandatperioden exempelvis gjort följande:
UNF har tidigare testat en omgång dryckestjänsten POPBOX som hade en positiv utvärdering
samt en projektplan som det skulle gå att utgå ifrån. Förbundsstyrelsen har under
mandatperioden valt att investera i att utveckla POPBOX så att det på sikt kan bli en extern
finansieringskälla. Det har varit positiv feedback och planen är att fortsätta satsa på POPBOX
som en prenumerationstjänst och som en större del av UNF. Vi kan inte förvänta oss ett direkt
överskott, utan detta kommer ta tid för en nystartad tjänst. Men vi ser stor potential att både
kunna göra skillnad i samhället och kunna få ett överskott på sikt.
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Från 2021 har även ett avtal med en stödfunktion inrättats som ska skapa möjligheter för distrikt
och föreningar att få stöd för att söka pengar av en oberoende konsult. Denne konsulten
kommer att ge ett stöd i utformning av projektplaner och hur man kan gå tillväga för att skapa
en bidragsansökan och därmed vara ett stöd i det ekonomiska arbetet på distriktsnivå.
UNF har även under 2020 implementerat insamlingar via Facebook. Det här ger förbundet och
privatpersoner möjligheten att samla in gåvor till UNF.
Vi ser positivt på de insatser som implementerats och nu kommer förbundet arbeta aktivt med
att utveckla och förfina så att vi på sikt kan minska beroendet av bidrag från exempelvis
Miljonlotteriet.

Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att

lägga rapporten till handlingarna
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Beslutsunderlag: Ekonomisk berättelse
(punkt 8k, bilaga § 19:25)
Bakgrund
UNF lägger till varje kongress fram en ekonomisk berättelse och här kommer förslaget på årets.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta den ekonomiska berättelsen för 2019 och 2020 till kongressen

Johan Fridlund
2021-04-24
Östersund
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Kongresshandling - Ekonomisk berättelse för 2019
och 2020
Bakgrund
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 ytterligare en
presentation av UNF:s ekonomi presenteras här en ekonomisk berättelse för 2019 och 2020, som
kopplas mot både våra historiska resultat och även ger viss inblick i framtiden.
Miljonlotteriet
UNF är beroende av Miljonlotteriets överskott och även den ekonomiska berättelsen tar
avstamp i detta faktum. Miljonlotteriet har under de senaste åren stadigt levererat ett överskott
på totalt drygt 120 miljoner som sedan fördelats mellan de olika förbunden. 2019 drabbades
Miljonlotteriet av ett stort ras av försäljning till följd av Konsumentombudsmannens stämning
på Miljonlotteriets försäljningsstrategi. Historiskt har UNF årligen erhållit ungefär 19 miljoner
av detta överskott. Fördelningsnyckeln är baserad på medlemsantal mellan
ungdomsorganisationerna i rörelsen och UNF:s andel av överskottet ökade därför under
perioden 2008 till 2013 till 17%, för att sedan, i takt med minskande medlemsantal minska till
13,5% 2017. 2018 och 2019 ökade andelen till 14,8%, en effekt av förbättrade medlemssiffror för
att 2020 minska igen till 13,8%. 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% 2018. 2019 minskade till 80% av intäkterna för att 2020 gå ned till 77% och det till följd av
dels minskat överskott och dels övriga bidrag till följd av pandemin.
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Bidragsgivare
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 men
har de senaste åren börjat söka från exempelvis Gustav V:s 90-årsfond igen.
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Resultatutveckling
Historiskt har UNF haft stabil ekonomiskt resultat för sin verksamhet, kongressår gick
ekonomin ungefär +/- 0 för att åren mellan kongresser landa på ungefär två miljoner kronor.
Mellan 2013–2017 förlorade UNF balansen mellan intäkter och kostnader med en serie av
minusresultat. Från 2018 har trenden vänt igen och det har påbörjat att visa ett positivt resultat.
2019 var det positivt om än med en liten summa för att 2020 ha blivit drygt 1,3 miljoner.
Anledningen till att UNF gick så pass mycket plus under 2020 är dels extra bidrag pga. Covid och
dels minskade omkostnader till följd av pandemin.
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Resultatutveckling
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Verksamhetsresultat

Till följd av resultatutvecklingen är det även intressant att kolla hur det egna kapitalet (det
kapital UNF äger) utvecklats. 2009 låg det på drygt 24 miljoner, för att under de goda åren fram
till 2012 öka till strax under 30 miljoner. Fram till 2017 minskade det ned till drygt 22,5 miljoner
kronor, från 2018 har det ökat till 2020 när det landat på drygt 25 miljoner.
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Vän av ordning frågar sig säkert varför vi behöver ett så pass stort eget kapital, och svaret är att
vi årligen låser upp en stor del av 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
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men också erbjuda kapital som kan investeras i ny verksamhet, satsningar eller affärsmöjligheter.
Skulle vi inte ha ett stort eget kapital skulle pengarna kunna ta slut mellan kongresserna.
Verksamhetskostnader
Vad använder vi då våra pengar till? Ett snabbt överslag visar att de senaste åren har drygt 7 till 8
miljoner gått till personal, som då innefattar både kansli och verksamhetsutvecklare. 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 men annat
stöd har ökat till landet. Utöver detta kostar vår infrastruktur drygt 1,5 miljoner och styrelsen
strax under miljonen. Vartannat år lägger vi en miljon på kongress drygt och vi investerar i
bildning och levererar en medlemstidning. Sedan 2016 investerar vi även en ansenlig summa i
ett insamlingsarbete som nu är på avveckling. Vi lägger in ungefär 1,2 miljoner till det
internationella arbetet och Vit Jul varje år som IOGT-NTO har ansvaret för det operativa
arbetet. Från 2021 har Junis tagit över ansvaret för Vit Jul och planen är att detta bidrag kommer
från 2022 minskas från 600.000 kronor till 400.000 kronor.
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Kongressen
Vartannat år har UNF kongress och historiskt har dessa kostat mellan 1 till 1,5 miljoner de
senaste kongresserna detta är inkluderat eventuella läger och aktiviteter. Den senaste kongressen
var den första på länge som kom precis vid miljonen. Denna kongressen som är 2021 är
beräknad att kosta 800 tkr där vi då tagit 200 tkr för att ha ett sommarläger 2022 istället. Inför
kommande mandatperiod är tanken att nå en nivå på 700 tkr som är en mer långsiktigt hållbar
kostnad för UNF.

108(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Kongresskostnad
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Nyckeltal
På föregående kongress beslutades det att till varje kongress skulle tas fram nyckeltal. 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 genom uppsatta syften eller mål.
De nyckeltal som är framtagna är kostnad/medlem, intäkt/medlem, VU-kostnad/ny medlem,
interna bidrag/medlem samt föreningsbidrag/förening. Nyckeltalen presenteras även ur
historisk vinkel för att jämföra de tio senaste åren.
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 2018 på 3800 kr. 2019 ökade siffrorna igen för att
hamna på dryga 4900 kr vilket kan förklaras på att tvåårs restanterna försvann ur vår
medlemsbas. För att till 2020 hamna på dryga 5900 kr då det tappades många medlemmar och
det inte täcktes upp på grund av pandemin. Vi har därmed gått upp ungefär 2000 kronor per
medlem och landar på samma siffra som 2017.
Tittar vi vidare på intäkt/medlem kan det konstateras att intäkterna länge legat i nivå med
kostnaderna, för att under 2016–2017 halkat efter. Från 2018 kan man se att det är en balans
mellan kostnad per medlem och intäkt per medlem, där det 2020 landade på dryga 6400 kr.
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Det tredje nyckeltalet delar kostnaden för verksamhetsutvecklare med antalet nyvärvade
medlemmar 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 dryga 2000 kr för
att öka till 5000 kr under åren 2014-2016. Förklaringen till detta kan vara både att
verksamhetutvecklarnas arbetsbeskrivning förändrades, eller att effektiviteten försämrades. 2017
började det att vända för att till 2019 slutligen gå under 2000-strecket till 1898 kr. 2020 ökade
summan med dryga 1000 kr och landade på 2867 kr vilket kan förklaras med pandemin när inte
skolvärvningar har varit möjlig på samma sätt som tidigare. Hur man än vänder och vrider på
nyckeltalet kan vi konstatera att vår personalorganisation gjort ett enormt starkt jobb under de
senaste åren och i ett icke pandemi år kan vi se att vi är på väg att nå runt 2000 kr eller under
denna summa.
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De två sista nyckeltalen handlar om de interna bidragen. 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. Fram till 2019 räknades de som betalade en
medlemsavgift till UNF som bekräftade medlemmar för att efter senaste kongressen (2020)
räknas alla som bekräftat sitt medlemskap som bekräftade.
Vi har genom åren betalat ut mer och mer bidrag under åren för varje medlem från dryga 600 kr
till ca 1200 kr. 2018 ökade medlemsantalet men bidraget förändrades inte vilket gjorde att
nyckeltalet drogs ned från drygt 1100 kr till 700 kr. 2019 och 2020 har dessa summor halverats
för att 2019 hamna på 344 kr och 2020 landa på 390 kr. Skälet till att det drogs ned var bland
annat minskat medlemsantal men även att arrangemang inte kunnat genomförts 2020 i den
omfattningen som har önskats och därmed har inte bidragen ökat. 2019 minskades budgeten till
de interna bidragen från kongressen vilket gjorde att summorna som var riktlinjer minskades,
detta gjorde även att den budgetposten inte uppnåddes men att detta sedan justerats för 2020. Ett
hållbart mål är att nå en summa på 700 kr för långsiktig hållbarhet.
Trenden för nyckeltal kopplat till föreningar ser man att 2018 landade det på 19 000 kr
tillskillnad från 2011 när det var på dryga 41000kr. En långsiktig hållbar nivå är att landa på
drygt 20 000 kr. Under 2019 och 2020 har det landat på dryga 10 000 kr vilket kan förklaras på
liknande sätt som ovanstående nyckeltal kring bidrag per medlem.
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Slutord
UNF har under de senaste åren arbetat för att effektivisera ekonomin för att skapa en långsiktig

111(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

hållbar ekonomi för organisationen. Förbundsstyrelsen har den här mandatperioden antagit en
policy för det egna kapitalet som ska vara till en hjälp för att skapa den här hållbarheten. Att
UNF ser över in- och utgifter är av vikt för att kunna vara en stark organisation även i
framtiden. Nästkommande förbundsstyrelse bör arbeta med fortsatta satsningar för en långsiktig
lösning av ekonomin och att öka det egna kapitalet långsiktigt. Den här mandatperioden har
förbundsstyrelsen väckt POPBOX till liv igen som långsiktigt ska ge överskott tillbaka, det är
dock viktigt att veta att det behöver satsas pengar för att kunna få tillbaka pengar i framtiden.
En spännande tid kommer framöver och många fler vägar finns att tillgå. Pandemin kommer
troligen ta slut inom kort och det är ingen hemlighet att ekonomin liksom verksamheten
påverkats av pandemin, när den är över då kör vi på för att skapa den organisation som UNF ska
vara.

Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att

lägga den ekonomiska berättelsen och årsredovisningarna för 2019 och 2020 till
handlingarna.

112(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Beslutsunderlag: Rapport – Ny resepolicy för
UNF (punkt 8l, bilaga § 19:26)
Bakgrund
Under UNF:s kongress 2019 diskuterades en proposition om ett fossilfritt UNF. Diskussionen
berörde olika delar i hur UNF som organisation kan bidra till att minska den negativa
klimatförändringar som sker. Kongressens beslutade att förbundsstyrelsen skulle uppdatera den
nuvarande resepolicyn med medskick utifrån den diskussionen som fördes under kongressen.
Ansvariga för framtagande av den nya resepolicyn har varit förbundsordförande Jane Segerblom
samt generalsekreterare Samuel Somo.
Resultat av arbetet
Den nya resepolicyn började gälla den 1 januari 2021. Med anledning av den rådande pandemin
så har den ännu inte tillämpats i någon större utsträckning då resor på förbundsnivå är ytterst
begränsade. I den nya policyn finns viktiga anpassningar för att såväl visa på vår ambition till att
konkret uppmuntra mer miljö- och klimatsmarta resealternativ. Utgångspunkten för UNF är
och ska alltid vara att vid största möjliga mån välja kollektiva- och fossilfria reselösningar för att
minska det negativa klimatavtrycket. Men när det av olika anledningar inte är fullt möjligt så ska
det finnas en tydlighet kring hur organisationen ska agera.
I framtagandet av arbetet har ansvariga gått tillbaka till diskussionen som fördes på kongressen,
haft diskussioner inom förbundsstyrelsen och fört samtal med fler olika parter inom IOGTNTO-rörelsen samt utanför. Mycket har handlat om att dels sondera hur det ser ut i övriga
civilsamhället, dels hur vissa förändringar påverkar våra rutiner. Kortfattat kan en säga att det
inte finns så mycket som går utanför den ”traditionella” ersättningsmodellen för resor.
Den nya resepolicyn försöker ta hänsyn till förutsättningar som den privata personen inte kan rå
för. Engagemang ska möjliggöras på lika villkor. Därtill ser geografiska förutsättningar väldigt
olika ut och skapar ytterligare en dimension vi har behövt ta hänsyn till. Fokus i arbetet med vår
reviderade resepolicy har därför varit att skapa en policy som premierar klimatsmarta val och
möjliggör att organisationen börjar reflektera och fundera över vilka val vi gör vid resor.
Förslaget förbjuder inget resealternativ men manar till att var och en ska tänka till ett extra varv.
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Några av de stora förändringar som har skett jämfört med den gamla resepolicyn är följande:
• Den som cyklar till ett förbundsarrangemang får reseersättning.
• Den som använder förnyelsebart drivmedel i eget fordon som används till
förbundsarrangemang får högre milersättning.
• Flygresors godkänns endast om tidsvinst med flyg jämfört med tåg, buss, eller bil är
mer än 8 timmar jämfört med 6 timmar.
• Alla flygresors som bokas av UNF-förbundet ska klimatkompenseras.
Resepolicyn blir normerande för arrangemang som förbundet är ansvariga eller delansvariga för,
därtill ska personalorganisationen anpassa sina rutiner efter resepolicyn. Utöver det är vår
ambition att vår resepolicy inspirerar våra distrikt till att följa den linje som nu är fastställd.

Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

lägga rapporten till handlingarna
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Beslutsunderlag: Tolkning av kongressbeslut
(punkt 8m, bilaga § 19:27)
Bakgrund
På kongressen i Örnsköldsvik 2019 tog UNF beslut på att kosten vi serverar ska vara köttfri.
Kongressens mening som många i förbundsstyrelsens också har tolkat är att kosten förbundet
betalar ska vara köttfri men så lyder inte att-satserna som tog.
Att-satserna som togs lyder:

att animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är
nödvändigt för deras diet och det inte handlar om en smakfråga
att krav ställs på kostens näringsvärde för att undvika mycket ensidig kost.
Det jag vill gå fram med genom den här handlingen är att vi i förbundsstyrelsen tolkar vilken väg
vi ska gå. En diskussion har hafts med revisorerna och vi får göra den tolkningen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

tolka besluten under förslaget köttfritt UNF

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Västerås, 2021-04-08
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Beslutsunderlag: Budget 2022 - 2023 (punkt
8n, bilaga § 19:28)
Bakgrund
UNF lägger till varje kongress fram förslag på budget och här kommer förslaget på årets förslag.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta förslaget om budget till kongressen

Johan Fridlund
2021-04-24
Östersund
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Kongresshandling - Förbundsstyrelsens förslag X
budget 2022-2023
Bakgrund
De senaste åren har UNF:s intäkter minskat och därmed har även kostnaderna behövt minskas.
Som det ser ut nu är det inte någon större vändning gällande inkomster de kommande åren
särskilt trolig, även om vi självklart verkar för att inkomsterna ska öka. Med minskade intäkter
behöver även kostnaderna anpassas för att budgeten inte ska ta för mycket av det egna kapitalet.
Förbundsstyrelsen arbetar med att effektivera ekonomin och har nu valt att lägga en budget som
på en två års period kommer gå med ett plusresultat på ungefär en miljon. Att lägga en budget
med en miljon plus under en två årsperiod säkrar att UNF även kan vara en stark röst i framtiden
samt i framtiden göra större satsningar igen.
Huvudsakliga förändringar
Miljonlotteriets överskott minskar och för kommande år räknar vi med att 2022 få 10 miljoner
och 2023 12 miljoner kronor utifrån de prognoser som vi nu har fått. Från nu dras även ett
samverkansbidrag direkt från Miljonlotteriets överskott istället för att det ska faktureras vid
senare tillfälle, detta samverkansbidrag innehåller det internationella arbetet och bidrag till en
kursgårdsfond vi har inom IOGT-NTO-rörelsen.
Vit Jul, utifrån att Vit Jul omorganiseras och flyttas från IOGT-NTO till Junis effektiveras även
där kostnaderna och vi kommer därför kunna gå in med 400.000 kronor istället för 600.000
kronor.
Förbundsstyrelsens kostnader har anpassats så att det nu finns en tydlig post för fadderarbetet
och för FS:s arbete i landet. Kostnaden för FS-möten har minskats något medans budget för
arvoden ligger på samma nivå som tidigare.
Infrastrukturen har vi under mandatperioden arbetat för att effektivisera kostnaderna på och
därmed har vi kunnat spara en del där. Främst handlar det om att ekonomihantering nu har
flyttats till oss och blivit något billigare än när det låg hos IOGT-NTO, vi har flyttat ihop på
kansliet med Junis och NSF och på så sätt fått mindre hyreskostnader, och att vi kunnat
effektivisera kostnader kring administration och IT-system.
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Personalorganisationen har vi en satsning som handlar om att dels personalkostnad för
ekonomihantering i personalbudgeten istället för under ekonomisystem. Dels prioriteras även en
satsning på en ny heltidstjänst från 2022 för att fokusera på ett extra stöd och stöttning av
utvecklingen i landet i linje med förbundsstyrelsens prioriteringar.
Distrikts- och föreningsstödet minskar i form av faktiska ekonomiska medel för att matcha
nuläget. Vi har valt att lägga in mer stöd i form av exempelvis andra riktade stödinsatser som
ekonomisystem till alla distrikt och en stödfunktion gällande bidrag till distrikt och föreningar
som varit efterfrågat.
Webbplatsen får sig en extra satsning under 2022 där vi valt att lägga in extra pengar för att
fräscha upp hemsidan efter en lång tid av diskussion kring hemsidans utformning. Att bygga en
ny hemsida kommer kosta långt mycket mer. Vi prioriterar därför resurser till att förbättra, rusta
upp och fräscha till.
Bildningsverksamheten är viktig och vi får fler medlemmar som ska bildas. Material som
UNF:aren, ledaren, digital bildningsplattform och övriga kurser finns klara och utvecklas
löpande. Vi har även valt att lägga en gemensam pott till presidienätverken, tidigare DO- och
DK-nätverk.
Under posten Arbetsplan och projekt finns Vit Jul, EU-närvaron, kommunrankingen,
Almedalen, POPBOX och de kongressuppdrag som brukar tillkomma. Vi vill fortsätta att arbeta
för att synas och finnas med i EU och de olika projekt som Vit Jul och övriga rörelsen driver och
finner därmed en stor vikt vid denna post.
Kongressen 2023 budgeteras till 700.000 kronor och för sommaren 2022 finns ett nationellt
sommarläger planerat som budgeteras till 200.000 kronor, där pengar är avsatta från årets
kongress.
Med föreslagen budget hamnar vi på ett budgeterat verksamhetsresultat på minus 830 000 kr
2022 och sen ett verksamhetsresultat på plus 575 000 kr 2023. Vi tycker det är viktigt att vår
budget försöker hålla fokus på att intäkter och utgifter är i balans över en kongressperiod. Om vi
sen tittar på det som påverkar vårt egna kapital så kommer vi göra ett årsresultat 2022 som
innebär plus 2,3 miljoner kronor och ett minus på 1 040 000 kronor 2023. Detta ligger på en
nivå som gör att vårt egna kapital över tid inte skall drabbas negativt.

Förslag på beslut
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa huvudbudgeten för 2022 och 2023.

Huvudbudget

Utfall 2020 Budget 2022 Budget 2023

Intäkt
Bidrag
Försäljning

16 168 624 kr 13 800 000 kr 15 800 000 kr
76 322 kr

70 000 kr

130 000 kr

Övriga intäkter

272 176 kr

50 000 kr

50 000 kr

Summa intäkter:

16 517 122 kr

13 920 000 kr

15 980 000 kr

788 009 kr

875 000 kr

885 000 kr

Kostnad
1. Förbundsorganisation - Styrelse
2. Förbundsorganisation - Infrastruktur

1 315 632 kr 1 290 000 kr 1 290 000 kr

3. Stöd till landet - Personal

7 639 637 kr 8 685 000 kr 8 915 000 kr

4. Stöd till landet - Pengar

1 199 043 kr 1 175 000 kr 1 175 000 kr

5. Stöd till landet - Information och material

686 535 kr

840 000 kr

785 000 kr

6. Verksamhet - Bildningsverksamhet

410 529 kr

745 000 kr

815 000 kr

7. Verksamhet - Arbetsplan & projekt

2 203 315 kr

940 000 kr

840 000 kr

39 500 kr

200 000 kr

700 000 kr

900 000 kr

0 kr

0 kr

Summa kostnader:

15 182 200 kr

14 750 000 kr

15 405 000 kr

Verksamhetsresultat:

1 334 922 kr −830 000 kr

575 000 kr

8. Verksamhet - Kongress
9. Insamling

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:
Ränteintäkter

0 kr

0 kr

0 kr

1 334 922 kr −830 000 kr

575 000 kr

63 244 kr

40 000 kr

40 000 kr
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Räntekostnader

−2 055 kr

−5 000 kr

−5 000 kr

Resultat efter finansiella poster:

1 396 111 kr −795 000 kr

610 000 kr

Avsättning för kongressen

−400 000 kr

Upplösning för kongress

−350 000 kr
200 000 kr

350 000 kr

Avsättningar
Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande
medel
Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande
medel

13 824 374 kr 12 900 000 kr 10 000 000 kr
−13 646 625
kr

−10 000 000
kr

Budgeterat årsresultat efter
bokslutsdispositioner:

−12 000 000
kr

−1 040 000
1 573 860 kr 2 305 000 kr

kr
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Beslutsunderlag: Uppförandekod (punkt 8o,
bilaga § 19:29)
Bakgrund
Då det i förslaget kring ändrade stadgar står att kongressen ska besluta om uppförandekoden
kommer här denna handling.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta förslaget om uppförandekod till kongressen

Johan Fridlund och Simon Thörn
Östersund

Göteborg

2021-04-24
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Kongresshandling - Förbundsstyrelsens förslag X
Uppförandekod
Bakgrund
I UNF:s stadgar står det efter revideringen av stadgarna på kongressen 2019 att alla
förtroendevalda ska skriva på en uppförandekod som tas fram av förbundsstyrelsen. I förslaget
på nya stadgar ska kongressen ta beslut om uppförandekoden. Genom ett kongressbeslut på en
uppförandekod tydliggör det uppförandekodens ställning och hur viktig uppförandekoden är.
Det blir även tydligt för förbundsstyrelsen att uppförandekoden är av vikt. Att förbundsstyrelsen
har fått göra en uppförandekod som de även själva ska skriva på kan anses som jävt och inte
riktigt rätt. Därav föreslår förbundsstyrelsen att kongressen ska fastställa den bifogade
uppförandekoden.

Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta den föreslagna uppförandekoden
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Uppförandekod Ungdomens Nykterhetsförbund
Kul att just Du har fått ett förtroendeuppdrag i Ungdomens Nykterhetsförbund! Du är viktig,
behövd och betydelsefull i vår kamp för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.
Endast tillsammans kan vi skapa en organisation som förändrar världen. Därför är det viktigt att
vi tar hand om varandra.
Syfte
Ungdomens Nykterhetsförbund (hädanefter UNF) vill skapa en inkluderande, sund och positiv
organisationskultur. Därför är det viktigt att vi är överens om gemensamma förväntningar på
varandra. En uppförandekod kommer göra det möjligt för oss att tydliggöra vilka förväntningar
som råder. Detta dokument är till för Dig. Att du ska känna dig trygg och respekterad i UNF.
Bakgrund
Då alla förtroendevalda på förbund- och distriktsnivå och medlemmar med förtroendeuppdrag
tilldelade av förbundsstyrelsen representerar eller antas representera UNF förväntas du ta del av
och följa vår uppförandekod.
Riktlinjer
Oavsett kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller
annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund ska
varje medlem ha samma förutsättningar för engagemang, förtroendeuppdrag och medlemskap i
UNF.
Det som förväntas av dig:
⋅

Det är viktigt att inse att Du ska sätta dig in i vad som anses vara kränkande behandling för
andra. Du ska inte behöva passera en gräns, och bli tillrättavisad innan du förstår vad som är ett
olämpligt beteende.

⋅

Vi förväntar oss att du tar ansvar för att inkludera alla medlemmar. Det gäller även om en inte
utsätts för kränkningar och diskriminering, utan trots det kan det kännas som att en inte är
välkommen. Vi vill att du bidrar till att skapa en välkomnande och trygg miljö där alla känner att
de kan ha ett meningsfullt engagemang.

⋅

Som förtroendevald har du makt och är en förebild för andra därför är det viktigt att tänka på sin
maktposition till andra i organisationen. Vi måste ta ansvar för varandra för att alla ska vara
trygga i sociala relationer med förtroendevalda i samband med aktiviteter och ingen ska någonsin
känna sig pressad till att ha sexuell relation med dig på grund av din position i organisationen.
Sexuella relationer med personer som är eller kan uppfattas vara i beroendeställning till dig är i
många fall olämpligt och bör undvikas.
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⋅

När du representerar UNF i Sverige eller på internationella uppdrag ska du visa respekt inför det
land, kultur, miljö och människor (oavsett kön, ålder eller etniskt ursprung) som du möter. Du
bör även undvika politisk, religiös, ekonomisk och annan verksamhet som inte är förenlig med
karaktären av ditt uppdrag och uppgift, eller som direkt motverkar UNF:s verksamhet och
värderingar.

Det här kan du förvänta dig
⋅

Utbildning och hjälp av förbundet med kamratstöd, inkluderingsarbete och normkritik

⋅

Stöd i krishantering

⋅

Stöd av förbundsorganisationen att polisanmäla

⋅

Rätt till passande stöd och hjälp att bearbeta t ex kränkningar som skett inom organisationen

Avslutning
Om du inom verksamheten ser något som du uppfattar som olagligt, olämpligt eller i strid med
uppförandekoden för UNF förväntas du rapportera detta till förbundsordförande, fadder,
generalsekreterare eller verksamhetsutvecklare. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet
att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta för en tillfredsställande lösning.
Det är viktigt att komma ihåg att allt som förväntas av förtroendevalda och medlemmar inte står
med i uppförandekoden, utan en grundläggande nivå av respekt gentemot varandra i många fall
är självklar.
Jag har läst och tagit del av detta dokument och är nu medveten om denna uppförandekod.

Namn

Ort och datum

________________________

_______________________
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Beslutsunderlag: Stadgerevidering (punkt
8p, bilaga § 19:30)
Bakgrund
UNF lägger till varje kongress fram förslag på revidering av stadgarna och här kommer förslaget
på årets förslag.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta förslaget om revidering av stadgarna till kongressen

Johan Fridlund och Simon Thörn
Östersund

Göteborg

2021-04-24
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Kongresshandling - Förbundsstyrelsens förslag X revidering av stadgar
Inför varje kongress ska förbundsstyrelsen se över stadgarna och lägga förslag till revidering. Inför denna kongress har förbundsstyrelsen gett förslag
till revideringar som möjliggör fortsatt bidrag från MUCF och även tydliggörande av vissa stadgar.

Förklaring till uppställningen
Första kolumnen innehåller de nuvarande stadgarna, andra kolumnen innehåller förbundsstyrelsens förslag till stadgar och tredje kolumnen en
förklaring till vad som skiljer de åt. Förbundsstyrelsens förslag på stadgerevideringar är markerade med fet stil.
Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta de reviderade stadgarna
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Bilaga stadgar

Paragraf
Allmänna
bestämmelser för UNF

Nuvarande
•

§ 1:1
Organisation

Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF) är
en nykterhetsorganisation i
Sverige. UNF arbetar för en

Ändringsförslag
•

Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF) är
en nykterhetsorganisation i
Sverige. UNF:s vision är en

demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. UNF är
en del av IOGT

demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. UNF är
en del av Movendi

International.

International.

•

UNF är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet.

•

UNF bildar tillsammans med
IOGT-NTO, Junis och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund
(NSF) IOGT-NTO–rörelsen.
Förbundens särart med avseende
på verksamhet och medlemsåldrar
bildar en bred helhet. Förbunden

•

UNF är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet.

•

UNF bildar tillsammans med
IOGT-NTO, Junis och
Nykterhetsrörelsens
scoutförbund (NSF) IOGTNTO–rörelsen. Förbundens
särart med avseende på
verksamhet och medlemsåldrar
bildar en bred helhet. Förbunden

Kommentar
Tydliggjort visionen.
Organisationen har bytt namn.
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utgår i sin verksamhet från
IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser.
§ 1:2
IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser

•

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.
I vårt arbete utgår vi från tre
bärande idéer:
Demokrati
Alla människor har lika värde och
samma rätt att påverka samhällets
utveckling. Vi arbetar för ett
demokratiskt samhälle med
jämlika förutsättningar för

utgår i sin verksamhet från
IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser.
•

IOGT-NTO-rörelsen är en del av Inga ändringar
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.
I vårt arbete utgår vi från tre
bärande idéer:
Demokrati
Alla människor har lika värde
och samma rätt att påverka
samhällets utveckling. Vi arbetar
för ett demokratiskt samhälle
129(327)
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personlig utveckling, frihet och
delaktighet. Inom IOGT-NTOrörelsen har alla medlemmar
möjlighet att göra sin röst hörd
och verksamheten utgår från
medlemmarnas vilja.
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.
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

med jämlika förutsättningar för
personlig utveckling, frihet och
delaktighet. Inom IOGT-NTOrörelsen har alla medlemmar
möjlighet att göra sin röst hörd
och verksamheten utgår från
medlemmarnas vilja.
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.
Nykterhet
I kampen för en bättre värld
väljer vi ett liv fritt från alkohol
och andra droger eftersom dessa
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och är ett 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

utgör en belastning för såväl
enskilda individer som för
samhället i stort och är ett hinder
för mänsklig utveckling. Genom
vårt ställningstagande för
personlig nykterhet inspirerar vi
människor till ett nyktert liv,
med vår verksamhet utmanar vi
alkoholnormen.

•

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-NTOrörelsen är på riksplanet
riksstyrelsen samt på lokalplanet
kretsårsmötet och kretsstyrelsen.

•

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

Inga ändringar
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§ 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-NTO-rörelsen
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.

•

Varje registrerad medlem i UNF
anses också som medlem i IOGTNTO. 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
för de rättigheter som är

•

Den som avlagt medlemslöfte
Inga ändringar
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.

•

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
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förbehållna förbundets
registrerade medlemmar.
•

§1:5 Medlemslöfte

Varje registrerad medlem i Junis
registreras som medlem i UNF det
år den fyller 15 år

§ 1:5 Medlemslöfte
• Den som vill bli medlem i UNF

ska avlägga följande
medlemslöfte:

•

Som medlem i UNF lovar jag
att arbeta för ett bättre samhälle
utifrån IOGT-NTO- rörelsens
grundsatser. Därmed lovar jag
att leva helnyktert, det vill saga
att inte använda alkoholdrycker
med högre alkoholhalt än 2,25
volymprocent, narkotika eller

förbundet ifråga, med undantag
för de rättigheter som är
förbehållna förbundets
registrerade medlemmar.
•

Varje registrerad medlem i Junis
registreras som medlem i UNF
det år den fyller 15 år

§ 1:5 Medlemslöfte

Satt ihop två stycken till ett.

• Den som vill bli medlem i UNF

ska avlägga följande
medlemslöfte: Som medlem i
UNF lovar jag att arbeta för ett
bättre samhälle utifrån IOGTNTO- rörelsens grundsatser.
Därmed lovar jag att leva
helnyktert, det vill saga att inte
använda alkoholdrycker med
högre alkoholhalt än 2,25
volymprocent, narkotika eller
andra gifter med berusande
effekt.
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andra gifter med berusande
effekt.
§1:6 Medlemsavgift

Varje medlem ska betala den

Kongressen kan besluta om

medlemsavgift som kongressen,

medlemsavgift för medlemmarna i

distriktsårsmötet eller

förbundet, distriktsårsmötet för

föreningsårsmötet har bestämt.

medlemmarna i distriktet och

Föreningsstyrelsen kan besluta att en

föreningsårsmötet för

medlem ska vara befriad att betala

medlemmarna i föreningen.

Tydligare skrivning kring
medlemsavgifter på olika
nivåer. Avgiftsbefriande tas
bort.

medlemsavgift.
§1:7 Medlemskapets
upphörande

•

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

•

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

•

En medlem kan utträda genom att
anmäla sitt utträde.

•

En medlem kan utträda genom
att anmäla sitt utträde.

•

En medlem som efter ett års tid
inte har bekräftat sitt medlemskap
stryks ur medlemsregistret

•

•

En medlem som har brutit
mot det som sägs om

En medlem som efter ett års tid
inte har bekräftat sitt
medlemskap stryks ur
medlemsregistret

•

En medlem som har brutit mot
något av det som sägs om

helnykterhet i

Det ska inte krävas bruk av
alkohol OCH narkotika för att
kunna bli utesluten.
Föreningar bör samråda med
distrikt eller förbund innan de
får fatta beslut om
uteslutningar. Dessutom har
texten tydliggjorts.
Tydliggjort kring
nykterhetslöfte/helnykterhet.
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medlemslöftet kan uteslutas.
Beslut om detta fattas av

•

helnykterhet i medlemslöftet

styrelsen i medlemmens

kan uteslutas. Beslut om
uteslutning kan fattas av

förening eller av

styrelsen i medlemmens

distriktsstyrelsen eller

förening efter samråd med

förbundsstyrelsen efter

distriktsstyrelsen eller

samråd med föreningen.

förbundsstyrelsen. Beslut om

En medlem som
uppenbarligen motverkar
UNF:s syften som de framgår
av IOGT- NTO-rörelsens
grundsatser eller som skadar
organisationen, dess
verksamhet eller dess
medlemmar kan stängas av
från verksamheten eller
uteslutas. Beslut om
uteslutning kan bara
fattas av
förbundsstyrelsen med

uteslutning kan även fattas
av distriktsstyrelsen eller
förbundsstyrelsen efter
samråd med medlemmens
förening.
•

En medlem som uppenbarligen
motverkar UNF:s syften som de
framgår av IOGT- NTOrörelsens grundsatser eller som
skadar organisationen, dess
verksamhet eller dess
medlemmar kan stängas av från
verksamheten eller uteslutas.
Beslut om uteslutning kan

Ny skrivning om att även
medlemmar från övriga
rörelsen som deltar i vår
verksamhet kan stängas av. I
övrigt några språkliga
justeringar.
Lättare språk och
tydliggörande i processen kring
överklagande.
Tydliggörande kring vilka som
ska skriva under
uppförandekoden. Det görs
även tillägg om tidsramar,
konsekvenser och ansvar för
uppförandekoden
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•

undantag för när

enbart fattas av

nykterhetslöftet brutits.

förbundsstyrelsen med
undantag för medlem som

Distriktsstyrelsen och
förbundsstyrelsen äger rätt
att stänga av en medlem frân
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. Under
ett uteslutnings- eller
avstängningsärende kan en
medlem pausas från
förtroendeuppdrag. Beslut
om att pausa
förtroendeuppdrag kan bara
fattas av förbundsstyrelsen.

brutit mot helnykterheten.
•

Distriktsstyrelsen och
förbundsstyrelsen har rätt att
stänga av en medlem från
verksamhet.
Förbundsstyrelsen kan även
stänga av personer som är
medlemmar från andra
förbund i IOGT-NTOrörelsen att få delta på
verksamhet som UNF
genomför. En avstängning
innebär att personen inte är
välkommen på någon av UNF:s
verksamheter. En avstängning
ska vara tidsbegränsad och efter
passerat slutdatum är personen
fri att återigen delta på
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•

I fråga om uteslutning eller
avstängning frân verksamhet
skall berörda personen ges rätt

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

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
mânad efter att medlemmen
har informerats om
uteslutningen eller
avstängningen.
Förbundsstyrelsen kan då
upphäva beslutet.

•

I fråga om uteslutning eller
avstängning från verksamhet
ska den berörda personen ges
möjlighet att yttra sig innan
beslut fattas. Efter att ett beslut
har fattats ska den berörda
personen informeras om
beslutet. Om beslutet har fattats
av förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen ska den
berörda personens förening
informeras. Om beslutet har
fattats av föreningsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen kan personen
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•

överklaga beslutet till
förbundsstyrelsen, det ska göras

Alla förtroendevalda/ledare på
förbundsnivå och på distriktsnivå
skriver under att de ska följa

inom 30 dagar från att

uppförandekoden.

personen blivit informerad
av beslutet.
•

Alla ideella som regelbundet
möter medlemmar och
representerar UNF genom
uppdrag på förbunds- eller
distriktsnivå ska skriva
under uppförandekoden.
Påskriften ska ske inom tre
månader från att de har fått
sitt uppdrag. Väljer personen
att inte skriva under
uppförandekoden får den
pausa sitt uppdrag tills dess
att uppförandekoden är
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underskriven. Det är
kongressen som beslutar om
uppförandekoden och det är
förbundsstyrelsen som är
ansvariga för att den skrivs
under.
Bestämmelser för UNF

• Förbundets högsta beslutande

som riksorganisation

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

§2:1 Organisation

§2:2 Ordinarie kongress

• Förbundets högsta beslutande

•

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

Inga ändringar

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

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

Tydliggörande kring att
valberedningen har bereder
alla val förutom valet av ny
valberedning.
Dessutom har delen om
kongressutskott blivit ett eget
stycke.
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•

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.

•

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

•

Kongressen väljer en

valberedning som ska

valberedning som ska

förbereda de val som ska

förbereda de val som ska

göras på nästa kongress.

göras på nästa kongress
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Valet av valberedning

förutom valet av

bereds av en

valberedning som bereds av

valberedningskommitté.

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 âr som kongress
infaller. Förbundsstyrelsen kan

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 âr som kongress
infaller.

utse utskott för att förbereda
andra ärenden.
•

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

•

Förbundsstyrelsen kan utse
utskott för att förbereda andra
ärenden.

•

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

•

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 kongress senast en månad
innan kongressen öppnas.

•

Förbundsstyrelsen ska kalla till
extra kongress senast en månad
innan kongressen öppnas.

•

De personer som valts till ombud
till den senaste ordinarie
kongressen är också ombud på
den extra kongressen om inte ett
distriktsårsmöte, extra
distriktsårsmöte, regionmöte eller
extra regionmöte beslutar något
annat.

•

De personer som valts till ombud
till den senaste ordinarie
kongressen är också ombud på
den extra kongressen om inte ett
distriktsårsmöte, extra
distriktsårsmöte, regionmöte
eller extra regionmöte beslutar
något annat.

•

En extra kongress är
beslutsmässig när den har blivit
kallad enligt stadgarna och minst

•

En extra kongress är
beslutsmässig när den har blivit
kallad enligt stadgarna och minst

Inga ändringar
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hälften av de anmälda ombuden
är närvarande.

§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 UNFdistrikt eller som utgör ett distrikt
inom något eller några av IOGTNTO-rörelsens övriga förbund.
Ombuden ska vara valda och
anmälda till kongressen senast tio
veckor innan kongressens
öppnande.

•

Bestämmelser om regionmöte
finns i § 2:17.

hälften av de anmälda ombuden
är närvarande.

•

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 till
kongressen senast tio veckor
innan kongressens öppnande.

•

Bestämmelser om regionmöte
finns i § 2:17.

Inga ändringar
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§2:5 Mötesrättigheter och
beslutsformer

•

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 âret före kongressen.
Distriktet eller regionen har rätt
till hälften sâ många ersättare
som antal ombud. Vid udda
antal ombud justeras detta
nedât. Alla distrikt eller
regioner har dock rätt till minst
tvâ ersättare. Ersättarna ska
väljas i en bestämd inbördes
ordning.

•

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 âret före kongressen.
Distriktet eller regionen har
rätt till hälften sâ många
ersättare som antal ombud.
Vid udda antal ombud justeras
detta nedât. Alla distrikt eller
regioner har dock rätt till
minst tvâ ersättare. Ersättarna
ska väljas i en bestämd
inbördes ordning.

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen har närvarorätt på
kongressen. Varje
löftesbunden medlem i IOGTNTO-rörelsen har
yttranderätt på kongressen.
Mötesordföranden kan ge

•

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

Förbundsstyrelsen har
förslagsrätt i grupp,
valberedningskommitén och
eventuella utskott får
förslagsrätt i sin fråga.
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yttranderätt till andra
närvarande.
•

Varje ombud har förslags- och
rösträtt. Varje ledamot av

yttranderätt till andra
närvarande.
•

förbundsstyrelsen och

riksstyrelsen samt
revisorerna har förslagsrätt.
Valberedningen,
valberedningskommitén

riksstyrelsen samt revisorerna
har förslagsrätt.
Valberedningen har
förslagsrätt i de frågor de har
berett. Ingen har rösträtt i
frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.
•

Val sker på det sätt mötet beslutar
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.

Varje ombud har förslagsoch rösträtt.
Förbundsstyrelsen och

och eventuella utskott har
förslagsrätt i de frågor de har
berett. Ingen har rösträtt i
frågor som rör egen
förvaltning eller eget arvode.
•

Val sker på det sätt mötet
beslutar 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
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•

§2:6 Kongressärenden

Kongressen avgör andra frågor
om mötesregler när de kommer
upp.

någon som inte är nominerad till
valet, är ogiltig.
•

Kongressen avgör andra frågor
om mötesregler när de kommer
upp.

På en ordinarie kongress ska följande
ärenden tas upp:

På en ordinarie kongress ska följande
ärenden tas upp:

a.

a.
fastställande av
föredragningslista

fastställande av föredragningslista

b.
fastställande av antalet anmälda
och närvarande ombud
c.
ställningstagande till om
kongressen har kallats enligt stadgarna
d.
ställningstagande till om
kongressen är beslutsmässig

b.
fastställande av antalet anmälda
och närvarande ombud
c.
ställningstagande till om
kongressen har kallats enligt stadgarna
d.
ställningstagande till om
kongressen är beslutsmässig

Lagt till arbetsordning bland
kongressärendena. Tydliggjort
vilken period medlemsavgiften
gäller. Tydliggjort vilka val
som ska göras till
förbundsstyrelsen. Uppdaterat
Movendi Internationals namn.
Samt ytterligare språkliga
justeringar och
konsekvensändringar.

e.
val av ordförande och sekreterare
för kongressen, minst två rösträknare och e.
val av ordförande och
sekreterare för kongressen, minst två
minst två protokolljusterare
rösträknare och minst två
f.
rapport om eventuella
protokolljusterare
kongressutskott
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g.

föredragning av

förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse föredragning

f.

Fastställande av

arbetsordning

av förbundsstyrelsens ekonomiska

g.
rapport om eventuella
kongressutskott

berättelser

h.

h.
föredragning av
revisionsberättelser och
internrevisorernas rapport

förbundsstyrelsens

i.
fastställande av resultaträkningar
och balansräkningar
j.
beslut i frågan om ansvarsfrihet
för ledamöterna i förbundsstyrelsen
k.

beslut om motioner och förslag

l.

beslut om ersättningar

m.
beslut om arbetsplan för de
kommande två kalenderåren
n.

beslut om medlemsavgift

o.
beslut om budget för de
kommande två kalenderåren

föredragning av

verksamhetsberättelse
i.

föredragning av

förbundsstyrelsens ekonomiska
berättelser
j.
föredragning av
revisionsberättelser och
internrevisorernas rapport
k.
fastställande av resultaträkningar
och balansräkningar
l.
beslut i frågan om ansvarsfrihet
för ledamöterna i förbundsstyrelsen
m.

beslut om motioner och förslag
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p.
beslut om antal ledamöter, minst
sju, i förbundsstyrelsen
q.

n.

beslut om ersättningar

o.
beslut om arbetsplan för de
val av ordförande, sekreterare, kommande två kalenderåren

kassör, och ytterligare minst två
ledamöter i förbundsstyrelsen

p.

beslut om medlemsavgift för

de kommande två kalenderåren

r.
val av två ledamöter i
riksstyrelsen

q.
beslut om budget för de
kommande två kalenderåren

s.
val av ombud och ersättare till
IOGT-NTO Internationals kongress

r.
beslut om antal ledamöter, minst
sju, i förbundsstyrelsen

t.
fastställande av
uppdragsbeskrivning för
internrevisorerna

s.

u.
val av två till tre internrevisorer
och två ersättare
v.
val av valberedning med fem
ledamöter, varav ensammankallande,
och fem ersättare
w.

eventuella ytterligare val

x.
beslut om eventuella andra frågor
som finns med i kallelsen

val av ordförande, eventuella

vice ordförande, sekreterare, kassör,
bildningsledare och övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen

t. val av två ledamöter i
riksstyrelsen
u.
val av ombud och ersättare till
Movendi Internationals kongress
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v.
fastställande av
uppdragsbeskrivning för
Protokollet från kongressen ska inom fyra
internrevisorerna
månader lämnas till den avgående och
den nytillträdda förbundsstyrelsen,
w.
val av två till tre internrevisorer
ombuden, ombudsersättarna, revisorerna och två ersättare
och distrikten samt hållas tillgängligt för
x. val av valberedning med
föreningar och kretsar.
fem ledamöter, varav en
sammankallande, och fem
ersättare
y. eventuella ytterligare val
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, ombudsersättarna,
revisorerna och distrikten samt hållas
tillgängligt för föreningar och kretsar.
§2:7 Förbundsstyrelse

•

Kongressen ska välja en
förbundsstyrelse med minst sju

•

Kongressen ska välja en
förbundsstyrelse med minst sju

Lagt in eventuella framför vice
ordförande.

149(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

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

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, eventuella vice

ordförande, sekreterare, kassör

ordförande, sekreterare, kassör
och bildningsledare väljs särskilt.

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.

•

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

•

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 förtroendevalda senast sex
veckor efter mötets avslutande.
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§2:8 Förbundsstyrelsens
uppgifter

•

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.

•

Förbundsstyrelsen är förbundets
verkställande organ. Mellan
kongresserna är förbundsstyrelsen
förbundets beslutande organ. Den
leder förbundets arbete efter
stadgar, grundsatser,

•

Förbundsstyrelsen är förbundets
verkställande organ. Mellan
kongresserna är
förbundsstyrelsen förbundets
beslutande organ. Den leder
förbundets arbete efter stadgar,

•

§2:9 Riksstyrelse

•

ideologiska program och

principer, grundsatser,

kongressens beslut.

ideologiska program och

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

Riksstyrelsen har åtta ledamöter
som representerar IOGT-NTOrörelsens olika förbund. Junis,

Lagt till principerna.

kongressens beslut.
•

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

•

Riksstyrelsen har åtta ledamöter
som representerar IOGT-NTOrörelsens olika förbund. Junis,

Inga ändringar
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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.

§2:10 Riksstyrelsens
uppgifter

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.

•

Riksstyrelsen ska arbeta för
samordning och effektivt

•

Riksstyrelsen ska arbeta för
samordning och effektivt

Inga ändringar
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utnyttjande av IOGT-NTOrörelsens resurser.

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
Junis 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 fått den
största andelen av rösterna på de
tre kongresserna.

•

Om UNF:s, IOGT-NTO:s och
Junis 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 fått den
största andelen av rösterna på de
tre kongresserna.
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§ 2:11 Valbarhet till
förtroendeuppdrag

•

Varje löftesbunden medlem i
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas
till förtroendeuppdrag i
förbundet. Vid ombudsvalen och
under kongressen måste ett
ombud vara registrerad medlem i
det distrikt den representerar,
eller i någon av föreningarna i
den region ombudet
representerar.

•

Varje löftesbunden medlem i
Inga ändringar
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas
till förtroendeuppdrag i
förbundet. Vid ombudsvalen och
under kongressen måste ett
ombud vara registrerad medlem i
det distrikt den representerar,
eller i någon av föreningarna i
den region ombudet
representerar.

§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
Inga ändringar
hur förbundets firma ska tecknas.
Firman ska dock tecknas av
minst två personer gemensamt,
däribland minst en
förtroendevald.

§2:13 Ekonomisk
förvaltning

•

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

•

Räkenskapsåret är ett kalenderår. Inga ändringar

•

Räkenskaperna ska avslutas och
lämnas till revisorerna senast den
15 mars året efter räkenskapsåret
tillsammans med
förbundsstyrelsens ekonomiska

•

Räkenskaperna ska avslutas och
lämnas till revisorerna senast den
15 mars året efter räkenskapsåret
tillsammans med
förbundsstyrelsens ekonomiska
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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.

§2:14 Särskild verksamhet

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.

•

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.

Inga ändringar
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§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.

•

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

•

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

Inga ändringar

156(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

kongressen även lämna en
rapport med beskrivning och
resultat av sin granskning av
förbundets verksamhet, samt
lämna förslag på ny
uppdragsbeskrivning.

§2:16 Uppläsning

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.

•

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.

•

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.

Inga ändringar
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§2:17 Regionmöte

•

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.

•

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.

•

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

•

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

Inga ändringar
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•

•

•

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

och minst tio veckor före
kongressen.
•

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 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.
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•

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.

•

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.

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen 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 förslags- och
rösträtt.

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen 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
förslags- och rösträtt.

•

Val sker på det sätt mötet beslutar
eller, om någon röstberättigad
begär det, genom sluten

•

Val sker på det sätt mötet
beslutar eller, om någon
röstberättigad begär det, genom

160(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

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:
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

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:
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
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•

Bestämmelser för UNFdistrikt
§3:1 Organisation

•

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

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

f. två protokolljusterare

f. två protokolljusterare

g. val av kongressombud och
ersättare

g. val av kongressombud
och ersättare

h. val av en sammankallande
för nästa regionmöte och
minst en ersättare

h. 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.

Inom UNF kan det finnas distrikt.
Ett distrikt består av

•

Protokollet från regionmötet ska
inom två månader lämnas till
förbundsstyrelsen, ombuden och
samtliga föreningar inom
regionen.

•

Inom UNF kan det finnas
distrikt. Ett distrikt består av

föreningar inom distriktets

föreningar inom distriktets

område och medlemmar som

område. Förbundets

är direktanslutna till

distriktsgränser fastställs av

Möjligheten att vara
direktansluten till ett distrikt
tas bort. Samt att en numrering
blev fel vid senaste
stadgerevidering.
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förbundsstyrelsen. Bestämmelser
om hur distrikt kan bildas, gå
samman och upplösas finns i §

distriktet. Förbundets
distriktsgränser fastställs av
förbundsstyrelsen. Bestämmelser
om hur distrikt kan bildas, gå
samman och upplösas finns i §
3:15.
•

§3:2 ordinarie
distriktsårsmöte

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

•

Distriktet bör, där det är möjligt,
samarbeta med IOGT-NTOrörelsens andra distrikt inom sitt
geografiska område.

•

Distriktsårsmöte hålls varje år

3:13.
•

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

•

Distriktet bör, där det är möjligt,
samarbeta med IOGT-NTOrörelsens andra distrikt inom sitt
geografiska område.

•

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

•

Distriktsstyrelsen ska kalla till
distriktsårsmöte senast två

på den tid och plats som
föregående distriktsårsmöte
har beslutat.

Detta beslutas inte på DÅM
längre.
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•

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
distriktsårsmötet.
Distriktsstyrelsen ska yttra sig
över varje motion.
Ombuden och revisorerna ska ha
fått alla handlingar till

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 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.
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distriktsårsmötet senast tio dagar
innan distriktsårsmötet öppnas.

§3:3 Extra
distriktsårsmöte

•

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 IOGTNTO-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.

•

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

•

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

•

Om distriktsstyrelsen,
revisorerna eller
förbundsstyrelsen beslutar det
ska extra distriktsårsmöte hållas.
Extra distriktsårsmöte ska också
hållas om det begärs av minst en

Lagt till att även extra
distriktsårsmöten behöver ha
minst tre ombud för att vara
beslutsmässigt, precis som det
är på ordinarie
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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.

•

•

•

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 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

tredjedel av de föreningar i
distriktet som senast den 31
december föregående år har
rapporterat att de har haft
verksamhet under året.
•

distriktsårsmöte. Dessutom
några språkliga korrigeringar.

Ett extra distriktsårsmöte 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.

•

De personer som valts till ombud
till det senaste ordinarie
distriktsårsmötet är också ombud
på det extra distriktsårsmötet,
om inte ett föreningsmöte
beslutar något annat.

•

Ett extra distriktsårsmöte är
beslutsmässigt när det har
blivit kallat enligt stadgarna
och minst hälften av de
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§3:4
Distriktsårsmötesombud

•

anmälda ombuden är

anmälda ombuden är

närvarande.

närvarande dock minst tre.

Föreningsårsmötet väljer ombud
och ersättare
tilldistriktsårsmötet.

•

§3:5 Mötesrättigheter och
beslutsformer

•

Vid ombudsvalen och under
distriktsårsmötet måste ett ombud
vara registrerad medlem i den
förening ombudet representerar.

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen har närvarorätt på
distriktsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGTNTO-rörelsen har yttranderätt på

Språklig korrigering.

distriktsårsmötet. Föreningen

Föreningen har rätt till ett ombud
för varje påbörjat tiotal bekräftade
registrerade medlemmar den 31
december föregående år, samt två
ersättare. Ersättarna ska väljas i en
bestämd inbördes ordning.
•

Föreningsårsmötet väljer ombud
och ersättare till
har rätt till ett ombud för varje
påbörjat tiotal bekräftade
registrerade medlemmar den 31
december föregående år, samt
två ersättare. Ersättarna ska
väljas i en bestämd inbördes
ordning.

•

Vid ombudsvalen och under
distriktsårsmötet måste ett
ombud vara registrerad medlem i
den förening ombudet
representerar.

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen har närvarorätt på
distriktsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGTNTO-rörelsen har yttranderätt

Ändring som innebär att alla
medlemmar samt
valberedningen, eventuella
utskott och revisorer ska få
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distriktsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande.
•

på distriktsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra
närvarande.

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

•

ledamot av distriktsstyrelsen

förslagsrätt.

•

•

Varje ombud har rösträtt.
Varje medlem i distriktet,

föredragande revisor har

•

och föredragande revisor har

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

förslagsrätt. Valberedningen

Val sker på det sätt mötet beslutar
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.

förslagsrätt i de frågor de har

Mötet avgör andra frågor om
mötesregler när de kommer upp.

lägga förslag på
distriktsårsmöten.

och eventuella utskott har
berett.
•

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

•

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

168(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

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.

§3:6
Distriktsårsmötesärenden

•

På ett ordinarie distriktsårsmöte
ska följande ärenden tas upp:

•

Mötet avgör andra frågor om
mötesregler när de kommer 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

e. val av ordförande och
sekreterare för mötet, minst

Frågan om medlemsavgift har
placerats på mer lämplig plats i
listan, samt att det har
tydliggjorts för vilken period
medlemsavgiften gäller. Ett
tillägg om att preliminär
budget för nästa år ska antas
har gjorts för att ge bättre
styrning åt distriktsstyrelsen
fram till nästa årsmöte.
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två rösträknare och minst två
protokolljusterare

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

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
m. beslut om ersättningar

l. beslut om motioner och
förslag
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n. beslut om arbetsplan för
det pågående kalenderåret och
det kommande kalenderårets
första sex månader

m. beslut om ersättningar

o. beslut om budget för

pågående kalenderåret

det pågående kalenderåret

o. beslut om arbetsplan för
det pågående kalenderåret
och det kommande
kalenderårets första sex
månader

p. beslut om antal ledamöter,
minst tre, i distriktsstyrelsen
q. val av ordförande,
sekreterare, kassör och
eventuella ytterligare
ledamöter i distriktsstyrelsen
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

n. beslut om
medlemsavgift för det

p. beslut om budget för
det pågående kalenderåret
och preliminär budget för
det kommande
kalenderåret
q. beslut om antal
ledamöter, minst tre, i
distriktsstyrelsen
r. val av ordförande,
sekreterare, kassör och
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eventuella ytterligare
ledamöter i distriktsstyrelsen

u. eventuella ytterligare val
v. beslut om

s. val av två revisorer och
två ersättare

medlemsavgift
w. beslut om kallelsesätt för
nästa årsmöte
•

t. val av valberedning med
minst två ledamöter, varav
en sammankallande, och
eventuella ersättare

Protokollet från distriktsårsmötet
ska inom två månader lämnas till
förbundsstyrelsen, ombuden,
distriktsstyrelsens ledamöter,
revisorerna och samtliga
föreningar inom distriktet. Det
ska också finnas tillgängligt på
distriktsexpeditionen eller hos
distriktsstyrelsens ordförande.

u. val av kongressombud
och ersättare det år som
kongress hålls
v. eventuella ytterligare val
w. beslut om kallelsesätt för
nästa årsmöte
•

Protokollet från
distriktsårsmötet ska inom två
månader lämnas till
förbundsstyrelsen, ombuden,
distriktsstyrelsens ledamöter,
revisorerna och samtliga
föreningar inom distriktet. Det
ska också finnas tillgängligt på
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distriktsexpeditionen eller hos
distriktsstyrelsens ordförande.
§3:7 Distriktsstyrelse

§3:8 Distriktsstyrelsens
uppgifter

•

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
Inga ändringar
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.

•

Distriktsstyrelsen är distriktets
verkställande organ. Mellan
distriktsårsmötena är
distriktsstyrelsen distriktets

•

Distriktsstyrelsen är distriktets
verkställande organ. Mellan
distriktsårsmötena är
distriktsstyrelsen distriktets

Inga ändringar

173(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

beslutande organ. Den leder
distriktets arbete efter stadgar,
grundsatser, ideologiska program
samt distriktsårsmötets och
kongressens beslut.

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.

§ 3:9 Valbarhet till
förtroendeuppdrag

•

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

•

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

§3:10 Firmateckning

•

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

•

Distriktsstyrelsen bestämmer hur Inga ändringar
distriktets firma ska tecknas.
Firman ska dock tecknas av
minst två personer, enskilt eller

Inga ändringar
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gemensamt, däribland minst en
förtroendevald.

gemensamt, däribland minst en
förtroendevald.

§3:11 Ekonomisk
förvaltning

•

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

•

Räkenskapsåret är ett kalenderår. Inga ändringar

•

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.

§3:12 Revision

•

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

•

Distriktsårsmötet väljer två
Inga ändringar
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.
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§3:13 Bildande,
samgående och
upplösning

•

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 balansräkning
samt förslag i frågan om
ansvarsfrihet för
distriktsstyrelsen.

•

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

•

Kongressen kan efter förslag från
förbundsstyrelsen besluta att
distrikt ska bildas, gå samman
eller upplösas. Vid upplösning

•

Kongressen kan efter förslag från Inga ändringar
förbundsstyrelsen besluta att
distrikt ska bildas, gå samman
eller upplösas. Vid upplösning
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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.
§3:14 Särskilda stadgar

•

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

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.
•

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.

Distriktet ska anses ha antagit §
3:1–13 samt § 6:1 i dessa stadgar

Numreringen blev fel vid
senaste stadgerevidering.

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.
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Bestämmelser för UNFföreningar
§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 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.

Bildandet av en förening sker
genom att minst fem medlemmar
beslutar att bilda föreningen,
antar 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.

•

Föreningens årsmöte ska hållas
före februari månads utgång
varje år på den tid och plats som
föreningsstyrelsen har beslutat.
Om årsmötet inte har hållits i tid

•

§4:2 Föreningsmöte

•

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

•

Föreningsmöten utöver
årsmötet hålls på den tid och
plats som ett föreningsmöte

Tagit bort ordet förbundets
från förbundets stadgar då det
inte tillför något.

Punkten om föreningsmöten
läggs sist i paragrafen för att
minska förvirringen mellan
årsmötet och övriga
föreningsmöten. Dessutom har
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kan förbundsstyrelsen eller
distriktsstyrelsen kalla till
årsmöte.

eller styrelsen har beslutat. Ett
föreningsmöte är
beslutsmässigt när minst fem,
eller majoriteten, av

•

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

•

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.

•

Föreningsmöten utöver

föreningens medlemmar är
närvarande.
•

•

•

Föreningens årsmöte ska hållas
före februari månads utgång varje
år på den tid och plats som
föreningsstyrelsen har beslutat.
Om 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.
Varje medlem i föreningen kan
skicka motioner till årsmötet.
Styrelsen ska ha fått motionerna
senast två veckor före årsmötet.

det tydliggjorts att
föreningsmöten behöver vara
minst fem medlemmar
närvarande för att vara
beslutsmässiga, oavsett
föreningens storlek.

årsmötet hålls på den tid och
plats som ett föreningsmöte
eller styrelsen har beslutat.
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•

§4:3 Mötesrättigheter och
beslutsformer

Styrelsen ska yttra sig över varje
motion.

Ett föreningsmöte är

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

av föreningens medlemmar

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen har närvarorätt på
föreningsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGTNTO-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

beslutsmässigt när minst fem
är närvarande.

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen har närvarorätt på
föreningsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGTNTO-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

Inga ändringar
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föreningens registrerade
medlemmar förslags- och rösträtt.
•

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 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.

•

§4:4 Årsmötesärenden

•

medlemskap har dock bara
föreningens registrerade
medlemmar förslags- och
rösträtt.
•

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
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 föreningsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

Mötet avgör andra frågor om
mötesregler när de kommer upp.

På ett föreningsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

Flytt av frågan om
medlemsavgift till mer
passande plats och
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a. fastställande av
föredragningslista

a. fastställande av
föredragningslista

b. fastställande av antalet
närvarande medlemmar

b. fastställande av antalet
närvarande medlemmar

c. ställningstagande till om
årsmötet har kallats enligt
stadgarna

c. ställningstagande till om
årsmötet har kallats enligt
stadgarna

d. ställningstagande till om
årsmötet är beslutsmässigt

d. ställningstagande till om
årsmötet är beslutsmässigt

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

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

f. föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse

f. föredragning av
styrelsens
verksamhetsberättelse

g. föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse
h. föredragning av
revisionsberättelse

tydliggörande av tidsperiod.
Dessutom språklig
korrigering.

g. föredragning av
styrelsens ekonomiska
berättelse
h. föredragning av
revisionsberättelse
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i. fastställande av
resultaträkning och
balansräkning

i. fastställande av
resultaträkning och
balansräkning

j. beslut i frågan om
ansvarsfrihet för ledamöterna
i styrelsen

j. beslut i frågan om
ansvarsfrihet för
ledamöterna i styrelsen

k. beslut om motioner och
förslag

k. beslut om motioner och
förslag

l.

l.

beslut om ersättningar

beslut om ersättningar

m. beslut om arbetsplan för
tiden fram till nästa årsmöte

m. beslut om

n. beslut om budget för det
pågående kalenderåret

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

medlemsavgift för det

n. beslut om arbetsplan för
tiden fram till nästa årsmöte
o. beslut om budget för det
pågående kalenderåret
p. beslut om antal
ledamöter, minst tre, i
styrelsen
q. val av ordförande,
sekreterare, kassör och
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föreningens ekonomis
storlek är lämpligt, två
revisorer och minst en

eventuella ytterligare
ledamöter i styrelsen
r. val av revisor, eller,

ersättare

när det med hänsyn till

r. val av valberedning och
eventuella ersättare

storlek är lämpligt, två

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
w. anta eventuellt reviderade
stadgar om kongress hållits

föreningens ekonomiska
revisorer och minst en
ersättare
s. val av valberedning och
eventuella ersättare
t. val av ombud och
ersättare till distriktsårsmötet
om föreningen tillhör ett
verksamt distrikt
u. val av ombud och
ersättare till kretsårsmötet
om föreningen tillhör en
krets
v. val av
regionmötesombud det år
som kongress hålls, om
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föreningen inte tillhör ett
distrikt

x. beslut om
medlemsavgift

w. eventuella ytterligare val

y. beslut om kallelsesätt för
nästa årsmöte

x. anta eventuellt
reviderade stadgar om
kongress hållits

z. beslut om eventuella
andra frågor som finns med i
kallelsen
•

§4:5 Föreningsstyrelse

•

y. beslut om kallelsesätt för
nästa årsmöte

Protokollet från årsmötet ska
inom tre veckor lämnas till
revisorerna, förbundsstyrelsen
och distriktsstyrelsen samt finnas
tillgängligt hos ordföranden.

Årsmötet ska välja en styrelse med
minst tre ledamöter. Ledamöterna

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.

Årsmötet ska välja en styrelse
med minst tre ledamöter.

Inga ändringar
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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.
•

§4:6 Föreningsstyrelsens
uppgifter

•

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

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

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 föreningens
Inga ändringar
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
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verksamhet bedrivs i enlighet med
§ 4:7.

§4:7
Föreningsverksamhet

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.

•

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 IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser.

•

Föreningen ska genom
utåtriktad, opinionsbildande
verksamhet försöka påverka
samhällsutvecklingen och
förverkliga IOGT-NTOrörelsens grundsatser.

•

Föreningen ska 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

•

Föreningen ska arbeta för att så
många som möjligt blir
medlemmar och därigenom
väljer och aktivt verkar för en
helnykter livsstil. Den ska även

Inga ändringar
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värld fri från alkohol och andra
droger.

§4:8 Valbarhet till
förtroendeuppdrag

arbeta för en värld fri från
alkohol och andra droger.

•

Varje löftesbunden medlem i
IOGT-NTO-rörelsen får delta i
föreningens verksamhet.

•

Varje löftesbunden medlem i
IOGT-NTO-rörelsen får delta i
föreningens verksamhet.

•

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

•

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

•

Varje löftesbunden medlem i
Inga ändringar
IOGT-NTO-rörelsen 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 IOGTNTO-rörelsen kan
väljas till
förtroendeuppdrag i
föreningen. Ett
distriktsårsmöteseller
regionmötesombud
måste dock vara
registrerad medlem i
föreningen. Ett
kretsårsmötesombud
måste vara
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löftesbunden
registrerad medlem i
någon av kretsens
föreningar eller kårer.
§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.

Inga ändringar

§4:10 Ekonomisk
förvaltning

•

Räkenskapsåret är ett kalenderår.

•

Räkenskapsåret är ett kalenderår. Inga ändringar

•

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.

§4:11
Fastighetsförvaltning

•

En förening kan äga och förvalta
fast egendom. Om flera

•

En förening kan äga och förvalta
fast egendom. Om flera

Språklig korrigering
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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

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.

•

Lokaler som en förening, ett
distrikt eller förbundet äger ska
vara alkoholfria.

med 6:1.
•

Lokaler som en förening, ett
distrikt eller förbundet äger ska
vara alkoholfria.
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§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.

•

•

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

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.

•

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

Inga ändringar
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§4:13 Samgående med
annan förening

§4:14 Upplösning

•

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

•

En förening som vill gå samman Inga ändringar
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.

•

En förening kan upplösas genom
beslut med två tredjedels
majoritet på ett föreningsmöte.
Till detta möte ska varje medlem

•

En förening kan upplösas genom
beslut med två tredjedels
majoritet på ett föreningsmöte.
Till detta möte ska varje medlem

Borttagande av
direktanslutning.
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få en skriftlig kallelse senast två
veckor före mötet. 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.
•

få en skriftlig kallelse senast två
veckor före mötet. 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

•

ska förbundet erbjuda

en annan förening eller

medlemmarna medlemskap i

direktanslutning till

en annan förening.

distriktet eller förbundet.
•

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

När en förening har upplösts

•

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

•

Föreningen ska anses ha antagit §

•

Föreningen ska anses ha antagit

4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar

§ 1:1-7, § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa

som sina egna stadgar. Om dessa
paragrafer ändras ska ett årsmöte
anta de reviderade stadgarna. Om

stadgar som sina egna stadgar.
Om dessa paragrafer ändras ska
ett årsmöte anta de reviderade
stadgarna. Föreningen kan

föreningen antar egna stadgar

anta egna stadgar med

med innehåll utöver det ovan

innehåll utöver det ovan.

nämnda måste stadgarna
godkännas av
förbundsstyrelsen för att gälla.

Samverkan i IOGT-

•

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

•

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.

NTO-krets
§5:1 Organisation

•

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

•

En krets omfattar en kommun.
Riksstyrelsen kan om det finns
särskilda skäl besluta att en krets

Dessa ändringar kommer sig av
att Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
(MUCF) har anmärkt på att
våra föreningar inte är helt
självständiga då tillägg i
stadgarna måste godkännas av
förbundsstyrelsen. De
föreslagna ändringarna gör ger
föreningarna mer frihet,
samtidigt som det blir tydligare
i föreningens stadgar att
nykterhetsrörelsens
grundsatser är centrala för
föreningen.
Inga ändringar
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•

§5:2 Kretsårsmöte

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

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, 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 Junis representeras av
sin ansvariga juniorledare och
därutöver av ett ombud för varje
fullt tjugofemtal medlemmar.

•

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 Junis representeras
av sin ansvariga juniorledare och
därutöver av ett ombud för varje
fullt tjugofemtal medlemmar.

•

Beräkningen av det antal ombud
en förening eller kår har rätt till

•

Beräkningen av det antal ombud
en förening eller kår har rätt till

Inga ändringar
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grundar sig på föreningens antal
bekräftade och avgiftsbefriade
registrerade medlemmar den 31
december föregående år.

grundar sig på föreningens antal
bekräftade och avgiftsbefriade
registrerade medlemmar den 31
december föregående år.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Om kretsårsmötet inte hålls i
föreskriven ordning kan
riksstyrelsen utlysa kretsårsmöte.
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§ 5:3 Mötesrättigheter
och beslutsformer

•

Kretsårsmötet är beslutsmässigt
när minst fem ombud är
närvarande.

•

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.

•

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 ha fått
motionerna senast fyra veckor
före kretsårsmötet.

•

Kretsstyrelsen ska yttra sig över
varje motion.

•

Kretsstyrelsen ska yttra sig över
varje motion.

•

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

•

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

•

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

•

Varje medlem i IOGT-NTOrörelsen har närvarorätt på
kretsårsmötet. Varje
löftesbunden medlem i IOGTNTO-rörelsen har yttranderätt

Inga ändringar
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Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra närvarande.
•

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.

•

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.

•

på kretsårsmötet.
Mötesordföranden kan ge
yttranderätt till andra
närvarande.
•

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.

•

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.

•

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

•

På ett ordinarie kretsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

•

På ett ordinarie kretsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

a. fastställande av
föredragningslista

a.
fastställande av
föredragningslista

b. fastställande av antalet
anmälda och närvarande
ombud och övriga
röstberättigade deltagare

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

Inga ändringar

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
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g. föredragning av
kretsstyrelsens ekonomiska
berättelse
h. föredragning av
eventuella andra
verksamhetsberättelser
i. föredragning av
revisionsberättelse
j. fastställande av
resultaträkning och
balansräkning
k. beslut i frågan om
ansvarsfrihet för ledamöterna
i kretsstyrelsen l) beslut om
motioner och förslag
l.

beslut om ersättningar

m. beslut om arbetsplan för
det pågående kalenderåret
o) beslut om föreningsavgift
till kretsen
n. beslut om budget för det
pågående kalenderåret

i.
föredragning av
revisionsberättelse
j.
fastställande av resultaträkning
och balansräkning
k.
beslut i frågan om ansvarsfrihet
för ledamöterna i kretsstyrelsen l)
beslut om motioner och förslag
l.

beslut om ersättningar

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

Protokollet från kretsårsmötet ska
inom tre veckor lämnas till
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riksstyrelsen, revisorerna och
varje ansluten förening och kår.
Det ska också finnas tillgängligt
på kretsexpeditionen eller hos
kretsens ordförande.

§ 5:5 Kretsstyrelse

•

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

•

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

Kretsstyrelsen väljs av årsmötet
för en eller två
verksamhetsperioder.

•

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.

Inga ändringar
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§5:6 Kretsens uppgifter

§5:7 Valbarhet till
förtroendeuppdrag

•

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 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.

Kretsstyrelsen ska när den
upprättar förslag till dessa beakta
behovet av en lämplig arbetsoch 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 riksstyrelsen, som ska
godkänna anställningen och
förslaget till anställningsavtal.

•

Varje löftesbunden medlem i
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas

•

Varje löftesbunden medlem i
IOGT-NTO-rörelsen kan väljas

Inga ändringar

Inga ändringar
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till förtroendeuppdrag i kretsen.
Ett kretsårsmötesombud måste
dock vara löftesbunden
registrerad medlem i någon av
kretsens föreningar eller kårer.
§5:8 Firmateckning

§ 5:9 Ekonomisk
förvaltning

till förtroendeuppdrag i kretsen.
Ett kretsårsmötesombud måste
dock vara löftesbunden
registrerad medlem i någon av
kretsens föreningar eller kårer.

•

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

•

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

Inga ändringar

•

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.

•

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

•

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

§5:10 Revision

§ 5:11 Samgående med
annan krets

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.

•

Kretsårsmötet väljer två revisorer
och två ersättare.

•

Kretsårsmötet väljer två
revisorer och två ersättare.

•

Riksstyrelsen kan besluta om
revision av kretsens räkenskaper
och förvaltning.

•

Riksstyrelsen kan besluta om
revision av kretsens räkenskaper
och förvaltning.

•

En krets som vill gå samman med
en annan krets ska fatta beslut om
detta. Kretsarna ska göra en
skriftlig överenskommelse som

•

En krets som vill gå samman
med en annan krets ska fatta
beslut om detta. Kretsarna ska
göra en skriftlig

Inga ändringar

Inga ändringar
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ska innehålla uppgifter om
tidpunkten för samgåendet och
hanteringen av arkiv och andra
tillgångar samt skulder. Beslutet
ska skickas till riksstyrelsen för
fastställelse.
•

§5:12 Upplösning

Riksstyrelsen kan ta initiativ till
samgående mellan kretsar.
Riksstyrelsen ska ta ett sådant
initiativ när ett beslutsmässigt
kretsårsmöte inte kan
sammankallas.

överenskommelse som ska
innehålla uppgifter om
tidpunkten för samgåendet och
hanteringen av arkiv och andra
tillgångar samt skulder. Beslutet
ska skickas till riksstyrelsen för
fastställelse.
•

Riksstyrelsen kan ta initiativ till
samgående mellan kretsar.
Riksstyrelsen ska ta ett sådant
initiativ när ett beslutsmässigt
kretsårsmöte inte kan
sammankallas.

•

En krets kan upplösas genom
beslut på två på varandra följande
kretsårsmöten eller med två
tredjedels majoritet på ett
kretsårsmöte.

•

En krets kan upplösas genom
beslut på två på 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

•

Till detta möte ska varje förening
eller kår få en skriftlig kallelse
senast två veckor före mötet. Där

Inga ändringar
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ska det framgå att mötet gäller
upplösning av kretsen.

§5:13 Särskilda stadgar

ska det framgå att mötet gäller
upplösning av kretsen.

•

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.

•

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
beslutar riksstyrelsen hur den
kvarvarande egendomen ska
fördelas mellan de distrikt eller
regioner som kretsens föreningar
eller kårer tillhör.

•

Vid upplösning av en krets
beslutar riksstyrelsen hur den
kvarvarande egendomen ska
fördelas mellan de distrikt eller
regioner som kretsens föreningar
eller kårer tillhör.

•

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.

Inga ändringar

207(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

§5:14 Särskilt om
rättsförhållanden för
kretsar

a.

•

I tillägg till övriga bestämmelser
gällande rättsförhållanden gäller
följande för kretsar.

•

I tillägg till övriga bestämmelser
gällande rättsförhållanden gäller
följande 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

köper fast egendom,

b.
gör sig av med fast egendom eller
del i fast egendom,

a.

Inga ändringar

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

distriktet har bestämmande inflytande
genom aktieinnehav eller på annat sätt,

g.
gör sig av med arkivmaterial eller
arbetsmaterial av större värde,

g.
gör sig av med arkivmaterial eller
arbetsmaterial av större värde,

h.
använder sina tillgångar på sätt
som strider mot IOGT-NTO-rörelsens
syften,

h.
använder sina tillgångar på sätt
som strider mot IOGT-NTO-rörelsens
syften,

i.
realiserar sina tillgångar i
uppenbart syfte att använda dem på sätt
som strider mot dessa stadgar eller mot
förbundsstyrelsens beslut, eller

i.
realiserar sina tillgångar i
uppenbart syfte att använda dem på sätt
som strider mot dessa stadgar eller mot
förbundsstyrelsens beslut, eller

j.
upplåter sina lokaler på sätt som
hindrar IOGT-NTO-rörelsens
verksamhet.

j.
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.

•

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,
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•

•

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 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

och som inte har fastställts av
riksstyrelsen.
•

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 egendom eller del i
fast egendom. Riksstyrelsen kan
dock besluta att kapitalet får
användas på annat sätt.
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verksamheten i den krets som
kapitalet tillhör.

Bestämmelser

Avkastning på kapitalet får
användas till den löpande
verksamheten i den krets som
kapitalet tillhör.

•

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

•

Varje förening eller distrikt inom Inga ändringar
UNF eller krets inom IOGTNTO-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 IOGTNTO-rörelsen eller förbundet
Ungdomens Nykterhetsförbund
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

•

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

angående
rättsförhållanden och
stadgeändring
§6:1 Rättsförhållanden
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förbundsstyrelsen om de innebär
att föreningen eller distriktet
a.

köper fast egendom,

innebär att föreningen eller
distriktet
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
eller förening, där föreningen eller
distriktet har bestämmande inflytande
genom aktieinnehav eller på annat sätt,

e.
vidtar eller stöder åtgärder som
kan minska det egna inflytandet i bolag
eller förening, där föreningen eller
distriktet har bestämmande inflytande
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,
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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.

j.
De bestämmelser i denna paragraf
som avser fast egendom ska också gälla
byggnader på ofri grund.

j.
De bestämmelser i denna
paragraf som avser fast egendom ska
också gälla byggnader på ofri grund.

k.
Förbundsstyrelsen kan förbjuda
föreningar och distrikt att verkställa
beslut som avser de frågor som nämns
ovan, och som inte har fastställts av
förbundsstyrelsen.

k.
Förbundsstyrelsen kan förbjuda
föreningar och distrikt att verkställa
beslut som avser de frågor som nämns
ovan, och som inte har fastställts av
förbundsstyrelsen.

l.
Föreningar och distrikt är
skyldiga att följa de anvisningar om
anskaffande, användning och vård av fast
egendom som förbundsstyrelsen
fastställer.

l.
Föreningar och distrikt är
skyldiga att följa de anvisningar om
anskaffande, användning och vård av fast
egendom som förbundsstyrelsen
fastställer.

m.
Föreningar och distrikt ska
m.
Föreningar och distrikt ska
redovisa kapital som de får vid försäljning redovisa kapital som de får vid
av fast egendom eller del i fast egendom
försäljning av fast egendom eller del i
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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 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.

§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

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 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.

•

Vid olika syn på hur dessa
stadgar skall tolkas har
förbundsstyrelsens mening
företräde. Gäller frågan tolkning
av någon av de bestämmelser

Inga ändringar

214(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

har istället riksstyrelsens mening
företräde.
§6:3 Stadgeändring

§6:4 Förhållande till annat
förbund

•

•

Dessa stadgar kan ändras genom
samstämmiga beslut på två
kongresser eller genom beslut
med två tredjedels majoritet på en
ordinarie kongress. En

som avses i § 6:4 har istället
riksstyrelsens mening företräde.
•

Dessa stadgar kan ändras genom
samstämmiga beslut på två
kongresser eller genom beslut
med två tredjedels majoritet på
en ordinarie kongress. En

stadgeändring gäller från det

stadgeändring gäller från det

att kongressen avslutas eller

att kongressen avslutas eller

från den senare tidpunkt som

från den tidpunkt som

kongressen beslutar. En

kongressen beslutar. En

stadgeändring som rör
förhållande till annat förbund
inom IOGT-NTO- rörelsen kan
endast göras genom samstämmiga
kongressbeslut av alla förbund
som stadgeändringen berör.

stadgeändring som rör
förhållande till annat förbund
inom IOGT-NTO- rörelsen kan
endast göras genom
samstämmiga kongressbeslut av
alla förbund som
stadgeändringen berör.

Som stadgar som rör förhållande
till annat förbund betraktas de
bestämmelser i stadgarna hos

•

Som stadgar som rör förhållande
till annat förbund betraktas de
bestämmelser i stadgarna hos

Möjliggör att kongressen kan
besluta om omedelbar justering
av stadgarna.

Inga ändringar
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IOGT-NTO, UNF, NSF och
Junis som behandlar

IOGT-NTO, UNF, NSF och Junis
som behandlar
a.
samarbete inom IOGT-NTOrörelsen (§ 1:1),

a.
samarbete inom IOGT-NTOrörelsen (§ 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.

d.

medlemslöftet (§ 1:5),

medlemslöftet (§ 1:5),

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.
3:1),

f.
3:1),

samverkan på regional nivå (§

samverkan på regional nivå (§

g.
IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och
kapitel 5),

g.
IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och
kapitel 5),

h.
2:2),

h.
2:2),

rörelsesamordnad verksamhet (§

i.
närvarorätt vid IOGT-NTOrörelsens beslutande församlingar (§ 2:5,
3:5),

rörelsesamordnad verksamhet (§

i.
närvarorätt vid IOGT-NTOrörelsens beslutande församlingar (§ 2:5,
3:5),
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j.
rätt att delta i IOGT-NTOrörelsens verksamhet (§ 4:9),

j.
rätt att delta i IOGT-NTOrörelsens verksamhet (§ 4:9),

k.
valbarhet till förtroendeuppdrag
(§ 2:11, 3:11, 4:10), eller

k.
valbarhet till förtroendeuppdrag
(§ 2:11, 3:11, 4:10), eller

l.
stadgeändringar som rör
förhållande till annat förbund (§ 6:4, 6:5).

l.
stadgeändringar som rör
förhållande till annat förbund (§ 6:4, 6:5).

•

Punkter om rörelsesamordnad
verksamhet (dvs. gemensamma
kongresser) berör ej NSF.

•

Punkter om rörelsesamordnad
verksamhet (dvs. gemensamma
kongresser) berör ej NSF.
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Beslutsunderlag: Årsredovisning 2020
(punkt 8q, bilaga § 19:31)
Bakgrund
Årsredovisningen har tagits fram och har stämts av med både auktoriserade och förtroendevalda
revisorer samt förbundskassören. Årsredovisningen kommer i signerad form, av
förbundsstyrelse och revisorer, läggas till kongresshandlingarna.
Framåt
Årsredovisningen kommer att skickas ut för digital signering till alla inom förbundsstyrelsen och
våra revisorer efter mötet. Därefter inväntar behandling av årsredovisningen på kongressen
2021.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa årsredovisningen för UNF 2020

att

årsredovisningen läggs till handlingarna för 2021 års kongress

Samuel Somo
Stockholm, 2021-04-21
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Beslutsunderlag: Rutin och handlingsplan vid
uteslutningsärende (punkt 8r, bilaga § 19:32)
Bakgrund
Under kongressen fick förbundsstyrelsen ett uppdrag att skriva en handlingsplan och riktlinjer
kring uteslutningsärenden. Med det uppdraget har jag nu format ett policydokument med de attsatser som gick igenom på kongressen.
Framåt
Efter att beslutet kring att anta policydokumentet kommer jag att skriva en rapport till
kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta policydokumentet Rutin och handlingsplan vid uteslutningsärenden

Jane Segerblom
jane.segerblom@unf.se | 0768360585
Mullsjö, 2021-04-25
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Rutin och handlingsplan för uteslutningsärenden

Inledning
UNF vill skapa en inkluderande, sund och positiv organisationskultur. Oavsett kön,
könsöverskridande uttryck eller identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund ska varje
medlem ha samma förutsättningar för engagemang, förtroendeuppdrag och medlemskap i UNF.
En medlem som arbetar mot detta samt bryter nykterhetslöftet kan uteslutas från UNF.
I och med att uteslutningsärenden kan uppstå har förbundsstyrelsen på uppdrag av kongressen
fått ansvar för att arbeta fram en handlingsplan när någon medlem riskerar att uteslutas. I våra
stadgar finns det reglerat hur ett uteslutningsärende och avstängning från verksamheten ska
verkställas.
§1:7 Medlemskapets upphörande
•

•

•

•

En medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de framgår av IOGTNTO-rörelsens grundsatser eller som skadar organisationen, eller dess verksamhet eller
dess medlemmar kan också stängas av från verksamhet eller uteslutas. Beslut om
uteslutning kan bara fattas av förbundsstyrelsen med undantag för när nykterhetslöftet
bryts.
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.
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 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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Förebyggande åtgärd
UNF ska vara en trygg plats i alla lägen. Genom att arbeta förebyggande gör vi allt i vår makt för
att förhindra en destruktiv organisationskultur. En förebyggande insats vi har är att alla
förtroendevald/ledare på distrikt och förbundsnivå ska ta del av den uppförandekod som UNF
har. Vår uppförandekod ger alla tydliga förväntningar och en gemensam grund kring hur vi ska
agera som förtroendevalda/ledare.

Rutin för uteslutningsärenden
När förbundsstyrelsen hanterar ett uteslutningsärende följs en process med åtta olika steg.
Processen ska hanteras skyndsamt med en tidsram på max tre månader. Under tiden är det
viktigt att alla berörda parter i processen delges information under tiden som ett ärende
hanteras.

Processen:
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 internrevisorer och förbundsordförande rådfrågas om ärendet
bör lyftas för vidare hantering och utredning.
3. Beslut om att lyfta ett uteslutningsärende ska tas på ett förbundsstyrelsemöte. Samt vem/vilka
som sköter processen vidare. Alternativt kallas det till extra FS möte för att fatta beslut i frågan.
4. Personen det gäller blir efter beslut av förbundsstyrelsen informerad om att en utredning
pågår. Personen får därmed chans att yttra sig, både muntligt och skriftligt.
5. Efter att en person fått chans att yttra sig görs avägande av ansvarig person som presenterar
utredning samt förslag till beslut till förbundsstyrelsen.
6. Beslutet meddelas till sagda person, distrikt och förening det berör.
7. Personen har därmed en månad på sig att överklaga beslutet, om denne så önskar. Eventuellt
överklagande prövas av förbundsstyrelsen.
8. Process avslutas.
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Kongresshandling Rapport Rutin och handlingsplan
för uteslutningsärenden
Bakgrund
Under kongressen 2019 formades ett kongressuppdrag efter beslut om att uppdrags ge
förbundsstyrelsen att arbeta fram en rutin och handlingsplan vid uteslutningsärenden. Under
arbetsveckan delades ansvaret ut till Jane Segerblom och det officiella arbetet kring handlingen
startades i gång under oktober månad 2020.
De att- satser som antogs under kongressen och som det har arbetats utefter följer här:

Motion riktlinjer vid uteslutningsärenden
att dessa riktlinjer ska finnas tillgängliga för alla medlemmar och delges den misstänkta vid ett
uteslutningsärendes öppnande.
att riktlinjerna för uteslutningsärenden ska ha tydliga tidsramar.
Samt
Förbundsstyrelsens förslag om #nykterfrizon
att under §1:7 ändra stadgarna enligt förslaget ovan.
att förbundsstyrelsen ska skriva en handlingsplan på hur såna här ärenden ska hanteras
att alla förtroendevalda/ledare på förbundsnivå och på distriktsnivå skriver under att de ska följa
uppförandekoden.
Resultatet av arbetet
Den tidigare förbundsstyrelsen hade gjort en punktlista som beskrev hur uteslutningsärenden
hanteras och det är den listan som det har utgåtts ifrån under arbetets gång. Resultatet av
uppdraget kan läsas i en bifogad bilaga som har beslutats på ett förbundsstyrelsemöte.
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Kongressen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jane Segerblom
Mullsjö, 2021-04-25
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Beslutsunderlag: Riktlinjer för UNF:s
personalresurser (punkt 8s, bilaga § 19:33)
Bakgrund
En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på riktlinjer för UNF:s personalresurser. Vi tror att
det behövs ett gemensamt dokument för all personal i UNF. Tanken är att kongressen ska få vara
med att besluta riktningen och därefter tar UNF:s förbundsstyrelse sedan vid och bestämmer vart
man ska lägga resurserna.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta förbundsstyrelsens förslag X Riktlinjer för UNF:s personalresurser

Jane Segerblom
jane.segerblom@unf.se | 0768360585
Mullsjö, 2021-04-25
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Kongresshandling Förbundsstyrelsens förslag X
Riktlinjer för UNF:s personalresurser
Inledning
UNF är en organisation som bygger på lokala medlemmars engagemang och bland UNF:s
personalresurser för att stötta detta specifikt finns olika tjänster inom organisationen. Idag
regleras den del som har med våra Verksamhetsutvecklare genom det
verksamhetsutvecklarsystem som kongressen antagit. 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. Nu behöver UNF ta klivet till att se hur hela UNF:s
personalorganisation blir en stark resurs för att verkställa de prioriteringar som kongress och
förbundsstyrelse beslutar om.

Bakgrund
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.
Behoven, ekonomin och förutsättningarna för hur UNF:s personal ska och har arbetat har
förändrats. UNF är inte samma organisation idag som det var för tio år sedan. Hur vi nyttjar
personalen som resurs behöver därför sättas in i en ny kontext.

Ansvaret som arbetsgivare
Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för att följa de lagar och regler som finns som arbetsgivare.
Förbundsstyrelsen har hela tiden haft en stark målsättning att UNF som arbetsplats och
arbetsgivare ska vara ett föredöme för andra organisationer. Då detta ansvar kräver särskild
expertis så har ansvaret delegeras vidare till organisationens högsta tjänsteperson som är
ansvarig för styrning av personalen enligt UNF:s delegationsordning. Hen i sin tur delegerar
vidare ansvar för viss personal till andra inom organisationen.
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Riktlinjer för all personal och inte bara Verksamhetsutvecklare
För att skapa ett tydligare ägandeskap för kongressen, förbundsstyrelsen och
personalorganisationen föreslås det därför att det verksamhetsutvecklarsystem som funnits i
över tio år istället ersätts av övergripande riktlinjer för UNF:s personalresurser. Det ger
kongressen rätt mandat att genom beslut om strategier, arbetsplan, budget och riktning för
organisationen peka på vad våra resurser i organisationen ska fokusera på. Det här blir ett viktigt
styrmedel från kongressen till förbundsstyrelsen i förverkligandet av kongressens beslut och få
hela landet att leva. Det ger förbundsstyrelsen möjligheten att löpande under en kongressperiod,
genom nära samtal och dialog med distrikt och föreningar utforma ett mer träffsäkert stöd.

Förslag på beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta
att

anta riktlinjer för UNF:s personalresurser
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Bilaga: Riktlinjer för UNF:s personalresurser
Riktlinjer för UNF:s personalresurser syftar till att ge förbundsstyrelsen tydliga direktiv i vad
våra gemensamma resurser ska nyttjas till för att på bästa sätt nå våra mål och prioriteringar.

Syftet med personal i UNF
Syftet med UNF:s personal är att den resursen ska bidra till, och vara ett stöd för att UNF som
helhet ska stärkas och utvecklas för att ständigt vara aktuella i samhället och för barn och unga.

Personalorganisationens uppdrag
Målet för de personella resurserna i UNF 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 enskilda distrikt, projekt eller insatser.

UNF:s långsiktiga strategier och styrdokument såsom arbetsplan, bildningssystem och övriga
kongressuppdrag ligger till grund för hur och vad våra personalresurser inom UNF prioriteras.
Det ska finnas en hållbarhet och kontinuitet. Särskilt viktiga uppdrag som ska åligga nyttjandet
av personella resurser inom UNF är följande:

Större och starkare folkrörelse
UNF ska stå starkt i hela landet med en stark gräsrotsrörelse. UNF:s personalresurser ska därför
bidra till att stärka medlemsleden genom stark medlemstillväxt och medlemsvård som bidrar till
ett långsiktigt engagemang inom såväl UNF som övriga IOGT-NTO-rörelsen.

Ideologisk styrka
UNF:s personalresurser ska möjliggöra och skapa förutsättningar för att bilda och utveckla
medlemmar i sin ideologiska övertygelse rörande UNF:s vision och grundsatser.

240(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Politisk skärpa
UNF:s personalresurser ska bidra till att stärka medlemmarna i UNF och UNF:s roll i samhället
genom att positionera, bilda, samarbeta och agera så att UNF:s politiska frågor har ett brett stöd
och genomslag i samhället.

Organisatorisk stabilitet
UNF:s personalresurser ska bidra till att alla nivåer inom UNF får stöd, kontinuitet och stabilitet
så att varje del kan uppnå ideell, finansiell och organisatorisk självständighet.
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Beslutsunderlag: Distriktsstödet (punkt 8t,
bilaga § 19:34)
Bakgrund
Sedan tidigare beslut har jag och Jane arbetat med distriktsstödet kontinuerligt. För ett tag sedan
uppmärksammades att detta kongressuppdrag fallit något mellan stolarna, tiden har inte heller
funnits till för oss att ta ett värdigt grepp om det här omfattande uppdraget. Det som finns i
nuläget är ett utkast till handlingsplanen som omnämns i kongressuppdraget. handlingsplanen
finns även tillgänglig för förbundsstyrelsen och blir en viktig del i kommande överlämning av
uppdraget.
Framåt
Vi kan beklaga oss över att det här inte hunnits med, men samtidigt borde inte den här processen
stressas fram inför kongressen. Därför vill vi istället föreslå att nästkommande förbundsstyrelse
tar vidare det här uppdraget och avslutar det.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

hänskjuta förbundsstyrelsens förslag X om distriktsstödet till kongressen

Jacob Nehrer
Strängnäs, 2021-04-25
Jane Segerblom
Mullsjö, 2021-04-25
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Kongresshandling Förbundsstyrelsens förslag X om
distriktsstödet
Bakgrund
från kongressen i Örnsköldsvik togs beslut om att utreda och ta fram en långsiktig strategi för
distriktsstödet, samt en omfattande handlingsplan. En referensgrupp av medlemmar skulle även
delta i utformandet och ge input på strategi och handlingsplan.
De att-satser som antogs av kongressen följer här
att

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

att

förbundsstyrelsen tillsätter en referensgrupp bestående av medlemmar som har ett
engagemang lokalt som får ge input på strategin och handlingsplanen.

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.

Under mandatperioden har det övergripande distriktsstödet prioriterats, tyvärr har detta
inneburit att just detta kongressuppdrag inte har prioriterats lika högt. arbetet har påbörjats,
men förbundsstyrelsen ser detta uppdrag som någonting väldigt viktigt som inte borde tas fram
för hastigt. Av den anledningen yrkar förbundsstyrelsen för att kommande förbundsstyrelse
fortsätter och slutför detta uppdrag.
Kongressen föreslås besluta
att

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

att

förbundsstyrelsen tillsätter en referensgrupp bestående av medlemmar som har ett
engagemang lokalt som får ge input på strategin och handlingsplanen.

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.
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Beslutsunderlag: Låneansökan (punkt 8u,
bilaga § 19:35)
Bakgrund
Förbundsstyrelsen har sedan tidigare ett lån till UNF Jönköping samt står som borgenär till UNF
Jönköping för större lån. Efter att det skett oväntade utgifter för Rosa villan har nu Jönköping
inkommit med en önskan om att ta ett extra lån.
Se bifogad fil för låneansökan och information från UNF Jönköping.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

bevilja låneansökan på 900.000 kronor utan amortering med en årlig ränta på x% med en

löptid om 24 månader till UNF Jönköping.
att

avslå låneansökan från UNF Jönköping.

Johan Fridlund
Stockholm 2021-04-06
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Motion: Riktlinjer och uppförande (punkt 8v,
bilaga § 19:36)
Motion kongressen 2021

Med bakgrund till svåra situationer som uppstår i föreningar och distrikt runt om i UNF
Sverige såsom brukande av alkohol och droger bland medlemmar, förhållanden inom
styrelser eller styrelseledamöter och anställda, hot, våld och stöld, sexuella trakasserier inom
rörelsen och maktmissbruk. Dessa är några exempel på situationer som förekommer och kan
förekomma som är svåra att själv reda ut. Bland dessa exempel är det inte något vi som
medlemmar eller representanter för styrelser stöter på ofta eller dagligen, därför är det
extremt svårt att handla utifrån vad som bör göras.

Inom UNF finns inga riktlinjer för vad som ska göras eller hur en ska agera i bland annat dessa
situationer, därför är det lätt att vara efterklok. Det krävs en trygghet i situationer där vi som
medlemmar och representanter upplever svårigheter eller obehag för att agera på ett
rättvist, solidariskt sätt som utgår ifrån UNF’s värderingar. Dessa riktlinjer kan hjälpa oss som
medlemmar att ha något att luta sig emot för att skapa trygghet och kontinuitet i sitt
agerande. Att ha riktlinjer som är lättlästa, lättillgängliga och lättförståeliga bidrar till en
trygghet.

Därför föreslår vi kongressen besluta
att

Skapa tydliga riktlinjer för hur medlemmar och representanter kan agera i olika

situationer som kan förekomma, bland annat:

Brukande av alkohol och droger bland medlemmar,
förhållanden inom styrelser eller styrelseledamöter och anställda,
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hot,
våld,
stöld,
sexuella trakasserier inom rörelsen,
maktmissbruk,
föreningar som agerar som diktatur
pengatvätt

Vi föreslår också kongressen besluta
att

dessa riktlinjer skall finnas tillgängliga i samtliga föreningar och distrikt, så att alla

medlemmar ska känna sig trygga i svåra situationer som kan uppstå. Riktlinjerna skall
beskriva hur en kan gå till väga, vem en kan vända sig till, konsekvenser med de olika
situationerna samt hur en kan få stöd.

Hilda Brokås och Elin Sörlie
Unf Dalarna
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om uppförande
Förbundsstyrelsen uppskattar att det lyfts till kongressen hur svåra situationer ska hanteras.
Motionärerna ger exempel på ett antal olika situationer som kan uppstå i UNF och
förbundsstyrelsen är väl medvetna om hur svårt det kan vara att veta hur en ska hantera sådant.
Förbundsstyrelsens tror inte att det är önskvärt att förbundsstyrelsen ska ta fram riktlinjer som
säger hur alla olika nivåer i organisationen göra kring detta. Dessutom lär det vara omöjligt att i
sådana riktlinjer få med alla tänkbara svåra situationer och ge exakta svar på hur de ska hanteras.

På förbundsnivån finns redan ett antal styrdokument som berör flera av situationer som nämns i
motionen. Några exempel på dokument som finns är uppförandekoden, jävspolicy,
konflikthanteringspolicy och krisplan. Distrikt och föreningar är mer än välkomna att inspireras
av förbundets dokument och genom diskussion kan distrikt och föreningar utveckla egna
förhållningssätt och bli bättre på att hantera svåra situationer.
Det finns också alltid stöd att få inom organisationen om en hamnar i en svår situation. Som
medlem går det bra att prata med sin föreningsstyrelse eller annan person som den litar på,
föreningarna kan ta stöd av personal och distrikt, och distrikten kan få stöd från förbundet
genom exempelvis faddrar och krisgruppen. Fråga dig fram så får du garanterat stöd.
Det finns även en del tips och tricks skapade sen tidigare på hemsidan
https://www.unf.se/verktyg/kriser-och-konflikter/

Med allt detta sagt vill förbundsstyrelsen tydliggöra att vi är övertygade om att det går att göra
mer för att förebygga och stötta vid svåra situationer.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att
att

avslå motionen i sin helhet
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla och tillgängliggöra stöd vid svåra
situationer

247(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Motion: Kött som kost inom UNF (punkt 8w,
bilaga § 19:37)
Namn: Victor Andersson Distrikt: Norrbotten
Bakgrund
Förra kongressen så kom en proposition från FS att alla evenemang som FS håller i ska
vara köttfria. Beslutet som togs var att allt ska vara köttfritt med undantag av medicinska skäl.
Jag anser att beslutet gjorde så att UNF börjar gå åt helt fel håll. Förslaget har en bra
tanke bakom sig, att vi måste tänka på miljön och vår hälsa är ganska viktigt. Men vad som
också är viktigt är att man får i sig mat så man orkar en hel kongress. Med beslutet är det
också väldigt otydligt vad det innebär med “medicinska skäl”. Jag som har en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning gör så att jag blev riktigt överkänsligt för både smak och
lukt. Detta gör att jag klarar inte av att stoppa ned vad som helst i min kropp, men det är ju
tekniskt sett bara en smakfråga. Jag vill bara att alla ska kunna ha en bra tid på kongressen. Och
då behövs mat som alla kan hända. Om du är vegan så ska du kunna äta vegansk kost, är du
vegetarian ska du kunna äta vegetarisk kost och om du följer en religion med en strikt kost så
ska du kunna äta de. Du ska alltid kunna äta den maten som finns, och det gäller även
för köttätande personer. Allt behöver inte vara kött. Men kött borde finnas tillgängligt.
Med att ovanstående så yrkar jag härmed
att

upphäva beslutet från kongressen 2019 som löd “animalisk protein ska erbjudas

som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är nödvändigt för deras diet och inte handlar om
en smakfråga”
att

animalisk protein ska erbjudas som alternativ kost för de som vill
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Förbundsstyrelsens svar

Tack för motionen! Under rådande mandatperiod har förbundsstyrelsen hanterat ärende i
enlighet med motionens förslag på att-satser. Förbundsstyrelsen beslutade då att vi inte ville riva
upp de beslut som fattades under kongressen 2019, med motiveringar om att dessa punkter är
delar av vår satsning för solidaritet och för miljön. I enlighet med detta så avslogs det förslaget i
sin helhet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Ta bort det obligatoriska
årsmötesärendet gällande årsmötesutskott
(punkt 8x, bilaga § 19:38)
Förslag till beslut
att
att

ta bort ärende ”f) rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott” från första
stycket under stadgarnas § 3:6 Distriktårsmötesärenden samt,
konsekvensjustera stadgarna därefter.

Bakgrund
Jag har berett ganska många årsmöten under min tid som ideellt engagerad. Flertalet av dessa har
ägt rum utanför UNF och nykterhetsrörelsen. Men aldrig förut har jag blivit så fundersam över
de obligatoriska årsmötesärendena som i vår organisation. Jag syftar främst på ärende f) i listan
över obligatoriska ärenden till distriktsårsmötena. Kravet på att lämna rapport om eventuella
distriktsårsmötesutskott härstammar från en svunnen tid då vi var betydligt större än vad vi är
idag. Vissa menar att ordet ”eventuellt” i satsen innebär att punkten inte behöver tas upp, men
tolkningen är inte alltid helt självklar och med tanke på att protokollet även ska kunna
godkännas av externa parter är det idag ett måste att ha med.
Visst är det inte mycket extra men det är onödigt och överflödigt. I stället för att ha med mer än
nödvändigt borde vi begränsa oss till det nödvändiga för att föra föreningskunskapen,
demokratin och våra distriktsårsmöten mer tillgängliga för våra medlemmar! Årsmöten är ofta
en krånglig och ibland nervös process för den som inte är van föreningsmänniska. Det gör att
årsmötet uppfattas tråkigt och deltagarantalet kan bli lågt. Även om ett ärende mindre inte gör
världens skillnad så är det ett steg i rätt riktning!
Och bara för att ärendet inte längre är obligatoriskt betyder inte det att det inte får tas upp, ett
distriktsårsmöte kan självklart välja att ha med det på sin dagordning i alla fall. Men för den stora
massan distriktsstyrelseledamöter och årsmötespresidialer som bereder distriktsårsmöten är
punkten överflödig och onödig. Varför ska vi göra det krångligare än vad det behöver vara? Gör
föreningskunskapen och demokratin lättare att ta del av och hänga med i, ta bort det som inte är
absolut nödvändigt. Stryk ärende f) från listan över obligatoriska distriktsårsmötes-ärenden!
Undertecknat
Hampus Haugland
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Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen anser att det inte är nödvändigt att ta bort punkten om årsmötesutskott för
distriktsårsmöten. Just nu är det ingen eller väldigt få som använder utskotten och anser att
rapporten utgår. Däremot ser vi att när vi växer som organisation så har distrikten ett verktyg att
bygga en starkare interndemokrati hos sig själva. Detta ser vi som ett medel i att stärka
medlemmar och deras engagemang. Att få vara med att tycka saker om distriktsstyrelsens förslag
inför årsmötet är något vi vill uppmuntra till. Inför vår digitala kongress kommer vi ha utskott
som svarar på våra förslag och om detta också arbetas med i våra distrikt så skapar vi en
kontinuitet!

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Stockholm, 2021-04-26
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Motion: Servicen kring banktjänster för unga
i ideell sektor (punkt 8y, bilaga § 19:39)
Förslag till beslut
att
Ungdomens Nykterhetsförbund driver frågan om servicen kring
banktjänster för unga i ideell sektor i LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.
Bakgrund
Den bristfälliga service som banker ger unga engagerade inom ideell sektor har väl knappast
gått någon styrelsemedlem obemärkt förbi. Oavsett om du idag är engagerad politiskt, inom
elevrörelsen, andra idéburna organisationer eller hos oss i nykterhetsrörelsen är bankfrågan
något som till och med får den mest inbitna styrelseledamot att sucka och sjunka ner i sin stol.
Från bankernas håll möts vi år in och år ut av undanflykter, krav tagna ur luften och
handläggningstider som känns längre än alla andra samhällstjänster – gemensamt! Är någon
dessutom minderårig blir det inte direkt lättare. Servicen till ideella föreningar är under all
kritik! Det hindrar oss från att fokusera på den verksamhet vi vill skapa och den vision vi vill
uppnå.
Därför uppmanar jag kongressen att hörsamma mitt förslag om att UNF som
ungdomsorganisation ska anta frågan om servicen kring banktjänster för unga i ideell sektor
som sin egen och driva den i LSU med mål att även de ska arbeta aktivt med frågan. Det
långsiktiga målet blir således att Sveriges ungdomsorganisationer ska bli behandlade bättre av
bankerna och ha tillgång till likvärdig service och tjänster som andra svenska
organisationsformer.
Undertecknat
Hampus Haugland
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Förbundsstyrelsens svar
Tack för motionen. Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att vi tillsammans med andra
organisationer genom LSU enklare kan driva på frågan kring banktjänster för unga i ideell
sektor. UNF har redan idag en motion på gång till LSU:s årsmöte tillsammans med en annan
organisation i den här frågan. Vi tror dock att ett kongressbeslut är något som gör att det väger
tyngre än att bara förbundsstyrelsen driver frågan, här kan vi visa på ett stöd från hela UNFlandet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

bifalla motionen i sin helhet
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Motion: UNF Väst (punkt 8z, bilaga § 19:40)
UNF är i de västliga regionerna av landet små och tämligen svaga. Vissa saknar styrelser, och
andra har svaga medlemsbaser. I denna fråga vill vi i UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och
Bohuslän) skapa ett större och mer välfungerande distrikt. I Västra Götalandsregionen är UNFdistrikten ännu indelade i de länsgränser som inte haft någon administrativ betydelse sedan 1998
då de slogs samman till Västra Götalands län. Det är en omotiverad indelning som skapar onödig
administration för koordinering inom regionens gränser.
Rent geografiskt är UNF Väst ett litet och långsmalt distrikt, som omsluts av ett timglasformat
UNF Älvsborg. Från UNF Västs aktiva kärna, som idag är Göteborgs stad, är det närmare till
UNF Älvsborgs strategiska orter - så som Borås, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla - än vad
det är till det egna distriktets norra delar - Strömstad. Framförallt är kollektivtrafiken här en
viktig aspekt, där regionen är gott utrustad med välutvecklad kollektivtrafik som för stora delar
av distrikten oerhört nära, och på en restid av 2 timmar skulle merparten av den nya
gränsdragningen nås.
Idag finns det föreningar i UNF Älvsborg som saknar en aktiv distriktsstyrelse, och vår
förhoppning är att ge UNF:are i regionen en stabil distriktsstyrelse och en administrativ
trygghet. Vårt mål är att ge dem möjlighet till att utveckla sig och sitt engagemang inom
nykterhetsrörelsen.

Då UNF Väst har en god ekonomi och en driven styrelse med goda kompetenser har detta
distrikt en stark möjlighet att använda sin position för att stärka sitt geografiska närområde. Låt
oss tillsammans lyfta UNF i Västsverige, låt oss skapa UNF Väst!
Kongressen föreslås besluta:
att

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman och

bildar distriktet UNF Väst i enlighet med stadgarnas paragraf 3:13 Bildande, samgående och
upplösning.

Motionärer,
UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän), enligt beslut på distriktsårsmöte

254(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Förbundsstyrelsens svar
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild om att en sammanslagning mellan UNF Väst och UNF
Älvsborg skulle vara fördelaktigt för de medlemmar som verkar i distrikten. Det vi saknar är en
förankring hos de medlemmar som verkar i Älvsborg och att den nyvalda distriktsstyrelsen i
Älvsborg inte har blivit tillfrågad i frågan. Att ta ett beslut över medlemmarnas huvuden är inte
den vägen vi förespråkar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Motion: Handlingshjälp (punkt 8å, bilaga §
19:41)
Inom UNF är månaderna innan årsmötet alltid en fruktansvärd period med många frågor åt
höger och vänster, inte minst vad gäller årsmöteshandlingarna. Det finns många som besitter
denna form av kunskap ute i UNF-landet, och i hela nykterhetsrörelsen.

För att vi ska kunna få behålla föreningar som enbart finns till för sin verksamhet och saknar
intresse i pappersarbetet som en styrelse ändå behöver genomgå varje år, önskar vi att det finns
ett system för att de ska kunna få adekvat hjälp att ta fram sina handlingar till sina årsmöten.

Även inom vissa distrikt saknas denna kompetens, och det är därför av yttersta vikt att vi som
organisation på ett nationellt plan kan tillhandahålla den form av stöd till våra medlemmar.

Utbildningar och nationella event skapar för stora trösklar, detta är ofta något som är
ångestladdat för den som inte känner sig bekväm med det, eller som helt enkelt inte ses som
viktigt för andra. Därför måste hjälpen vara uppsökande och skapa så låga trösklar som möjligt.
Vi ska kunna ha föreningar med enbart minderåriga som inte ska behöva känna att det är en
enorm stress och börda med årsmötets handlingar och därför väljer att gå ur, alternativt inte
hålla i ett årsmöte. Denna form av satsning är extra viktig för de distrikt som saknar en
verksamhetsutvecklare som kan stödja distriktsstyrelsen i denna form av arbete.

Detta ligger i linje med den medlemsvård som UNF som organisation behöver arbeta med för att
kunna säkerställa att vi får en välfungerande och stark medlemsbas. Under första året kommer
det förmodat att finnas en hel del hjälp som behövs, men efter första året kommer det att finnas
en större förståelse av hur handligarna ska produceras, och vi har då en starkare och mer
demokratisk organisation.

Låt oss tillsammans stärka UNF, och driva det demokratiska folkbildandet vidare!
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Kongressen föreslås besluta:
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att införa ett system för aktiv hjälp med handlingar till alla

föreningar och distrikt i behov av det

Motionärer
Lowe Elfström
Sara Vedin
Simon Schönbeck
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Förbundsstyrelsens svar på Motion om
handlingshjälp
Motionärerna lyfter ett behov av uppsökande stöd kring handlingar för både distrikt och
föreningar. Det här är någonting som förbundsstyrelsen redan nu arbetar mot genom
faddergruppen. Över de senaste åren har även information tillgängliggjorts genom bl.a
föreningslådan, samt de mappar för distriktsordföranden och distriktskassörer som nu arbetas
fram. Förbundsstyrelsen delar bilden av att det här är någonting viktigt för UNF:s interna
demokrati, men upplever att detta redan kommer prioriteras, dels genom det pågående
kontinuerliga arbetet med distriktsstöd, samt mål föreslagna i arbetsplanen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Lättlästa texter (punkt 8ä, bilaga §
19:42)
Många dokument som släpps kan vara svåra att läsa eller vara långa. Detta gör att färre personer
läser dokument som Förbundstyrelsen skickar ut. En bra demokrati bygger på att många
engagerar sig och är pålästa. Men det är ingen idé att läsa ett dokument om du inte förstår ett ord
av vad du läser. Därför borde FS skriva en lättläst version av dokument dem vill att alla
medlemmar borde läsa. Den lätt lästa versionen borde ha enklare ord som man använder sig av i
vardagen och svåra ord borde förklaras.
Kongressen föreslås besluta
att

godkänna att Förbundstyrelsen skall skriva en enkel version av viktiga dokument.

Signerat av
Örebros Distrikt Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar

Tack för motionen! Vi i förbundsstyrelsen delar bilden av hur en bra demokrati är uppbyggd,
samt vikten av ett tydligt dokument. Då dessa viktiga dokument är offentliga dokument som
granskas av andra organisationer så krävs det att en särskild standard möts i dokumenten, vilket i
sin tur leder till det formella språket som ibland kan vara svårt att tyda.
Förbundsstyrelsen anser däremot att ett krav på tillägg av simplifierade versioner av viktiga
dokument är något som tar tid från styrelsens övriga arbete, vilket kan anses som problematiskt.
Vi anser härmed att detta är en god tanke, men att det är något som bör ligga i ansvar hos
sittande styrelse att besluta om snarare än att kongressen bestämmer att just denna typ av arbete
skall inkluderas.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Vegoundantag för julresan (punkt
8ö, bilaga § 19:43)
Julkursen sker oftast på skidcenter i centraleuropa, framförallt i franska alperna. I dessa regioner
finns inte den tydliga vegetariantrenden som råder i Skandinavien, och framförallt i Sverige.
Detta skapar svårigheter när de bufféer som erbjuds på skidcentren inte är anpassade efter
vegetarisk kost, och kan skapa skeva näringsintag för deltagarna.
Jag ser det som ett positivt beslut att UNF har en köttfri verksamhet, men i sådana särskilda fall
som Julkursen som sker utanför vår vardagliga kulturella sfär, kan denna komma att bli ett
hinder för deltagarnas välbefinnande.
Kongressen föreslås besluta

att

komplettera beslutet för vegetarisk kost inom förbundet med ett undantag för

Julresan/Kamratstödskursen.

Sara Vedin
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om
vegoundantag för Julresan
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att det ibland varit svårt att få vegetarisk kost under
julkursen som är likvärdig med den mat vi är vana vid på UNF-arrangemang. Samtidigt har ofta
centren ansträngt sig för att fixa UNF:s specialkoster och livsmedelsaffärerna i Frankrike har ett
ganska gott utbud av vegetariska och veganska produkter.
Förbundsstyrelsen anser inte att det här är en fråga som bör hanteras genom kongressbeslut,
utan känner stor tilltro till att de ansvariga på alla våra arrangemang gör sitt yttersta för att
säkerställa deltagarnas välmående. I dagsläget har dessutom förbundsstyrelsen genom sin
delegationsordning mandat att vid behov göra undantag från policys.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Lagring av dokument (punkt 8aa,
bilaga § 19:44)
Namn: Victor Andersson

Distrikt: Norrbotten

Bakgrund Idag så har väldigt många föreningar och distrikt ett jättedåligt sätt att hantera gamla
protokoll. FS har försökt att lösa det genom att sätta upp en delad drive. Men jag anser att det är
helt fel riktning för att ha ett system som kommer att leva länge. Googles tjänster är ofta inte
byggda som ett arkiv, Googles tjänster finns för att göra personen mer produktiva, mer
samarbetsvilliga och få saker gjorda snabbt. Med just bara den anledningen så kan jag säga att
Google är inte rätt väg att gå för just arkiv. Jag tycker att förbundet borde välja Nextcloud.
Nextcloud är en molntjänst som är byggt på öppen källkod som gör att alla kan se hur nextcloud
är uppbyggt men även kan bygga på det för sina speciella användningsområden. Runt om i
världen finns det många som har förtroende för nextcloud, allt från individer som vill sätta upp
en egen molntjänst till stora företag och regeringar världens runt.
Med anledning av allt ovanstående så yrkar jag
att
FS ska undersöka möjligheten att implementera nextcloud inom vår organisation som
arkiv och annan lagring
att

FS ska under denna tid använda Nextcloud som sitt sekundära dokumentarkiv

att
FS ska komma med en skriven rapport inför nästa kongress om användningen av
Nextcloud och eventuellt en proposition om att använda nextcloud som sitt primära
dokumentarkiv
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Förbundsstyrelsens svar

UNF använder just nu Google workplace som IT-lösning för både lagring av dokument och som
arbetsyta. Vi anser att de fyller de behoven som behövs för att administrera vår organisation.
Förbundsstyrelsen anser inte att detta är en fråga för kongressen att besluta om vad vårt kansli
eller förbundsstyrelse ska arbeta i för IT-tjänster oavsett vad det är för förslag.
Alla distrikt är välkomna att använda vilken IT-tjänst de helst behagar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Motion: Stadgeändring (punkt 8bb, bilaga §
19:45)
För att tydliggöra medlemmens status i stadgarna behöver § 4:1 justeras. Idag står det att
bildandet av en förening ska det vara minst fem medlemmar, men att det även står att det ska
bestå av minst fem registrerade medlemmar. Det ska räcka att det står att föreningen består av
minst fem medlemmar, då medlemskapet hanteras i § 1:4. Nuvarande formulering gör att det blir
otydligt om det räcker att medlemmen är registrerad eller att den även ska ha betalt
medlemsavgiften för att vara medlem i föreningen.
Vidare behövs en justering av hur stadgar hanteras där har jag tittat på Junis stadgar och där
finns en tydlighet hur föreningens stadgar ska hanteras. Vi är osäkra på om förbundsstyrelsen
ska godkänna de komplettering som förening lagt till. Det känns rimligt, men vet att MUCF har
haft synpunkter på föreningarnas självständighet
Nuvarande formulering
§ 4:1 Organisation
En förening ska bestå av minst fem registrerade medlemmar.
Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda förening,
anta förbundets stadgar och utse 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.
Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom en
IOGT-NTO-krets.
Ny formulering
§ 4:1 Organisation
En förening ska bestå av minst fem medlemmar.
Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda förening,
anta stadgar i enlighet med § 4:17 och utse en styrelse. Bildandet av en förening samt dess namn
och nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
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Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Föreningen kan också hålla
beslutande föreningsmöten mellan årsmötena. Mellan föreningsmötena leds föreningen av
en styrelse.
Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom en
IOGT-NTO-krets.
Nuvarande formulering
§ 4:17 Särskilda stadgar
Föreningen ska anses ha antagit § 4:1 – 16 samt § 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar. Om
dessa paragrafer ändras anses även föreningens egna stadgar ändras på motsvarande sätt. Om
föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver ovan nämnda måste stadgarna godkännas av
förbundsstyrelsen för att gälla.
Ny formulering
§4:17 Föreningens stadgar
För att en förening ska kunna anslutas till riksorganisationen UNF (Ungdomens
nykterhetsförbund) ska föreningen ha antagit § 1:1–1:7, 4:1–4:16 samt 6:1 i dessa stadgar som
sina egna stadgar. Föreningen får inte ändra dessa paragrafer. En sådan ändring är ogiltig. Om
paragraferna ändras genom kongressbeslut anses föreningens stadgar ändrade på motsvarande
sätt.
Föreningens stadgar får innehålla bestämmelser utöver de som framgår av första stycket. Beslut
om sådana bestämmelser får fattas när föreningen bildas och först antar sina stadgar eller i annat
fall på ett ordinarie eller extra föreningsårsmöte. På ett ordinarie eller extra årsmöte får
föreningen också besluta om att upphäva eller ändra i sådana bestämmelser. Förbundsstyrelsen
måste godkänna ett beslut som föreningen fattar enligt detta stycke för att beslutet ska gälla.
Därför föreslår vi kongressen besluta
att

ändra paragrafen 4:1 till nedanstående text

§ 4:1 Organisation
En förening ska bestå av minst fem medlemmar.
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Bildandet av en förening sker genom att minst fem medlemmar beslutar sig att bilda förening,
anta stadgar i enlighet med § 4:17 och utse en styrelse. Bildandet av en förening samt dess namn
och nummer fastställs av förbundsstyrelsen.
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Föreningen kan också hålla
beslutande föreningsmöten mellan årsmötena. Mellan föreningsmötena leds föreningen av
en styrelse.
Föreningen bör samarbeta med föreningar och scoutkårer inom IOGT-NTO-rörelsen genom en
IOGT-NTO-krets.
att

ändra paragrafen 4:17 till nedanstående text

§ 4:17 Föreningens stadgar
För att en förening ska kunna anslutas till riksorganisationen UNF (Ungdomens
nykterhetsförbund) ska föreningen ha antagit § 1:1–1:7, 4:1–4:17 samt 6:1 i dessa stadgar som
sina egna stadgar. Föreningen får inte ändra dessa paragrafer. En sådan ändring är ogiltig. Om
paragraferna ändras genom kongressbeslut anses föreningens stadgar ändrade på motsvarande
sätt.
Föreningens stadgar får innehålla bestämmelser utöver de som framgår av första stycket. Beslut
om sådana bestämmelser får fattas när föreningen bildas och först antar sina stadgar eller i annat
fall på ett ordinarie eller extra föreningsårsmöte. På ett ordinarie eller extra årsmöte får
föreningen också besluta om att upphäva eller ändra i sådana bestämmelser. Förbundsstyrelsen
måste godkänna ett beslut som föreningen fattar enligt detta stycke för att beslutet ska gälla.

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg
Motionär
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om ändring av
stadgarna rörande föreningens organisation och
egna stadgar
Förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att vi ständigt försöker utveckla föreningsformen i UNF
och en del av det är att se till att stadgarna är så bra som möjligt. Därför är det glädjande med en
motion som fokuserar på föreningarna.
Förbundsstyrelsen är helt eniga med motionärerna i flera av motionens analyser. När det gäller
tydliggörandet av föreningsårsmöte/föreningsårsmöte har förbundsstyrelsen lagt egna förslag i
sitt förslag på reviderade stadgar. Detsamma gäller frågan om föreningarnas stadgar och
eventuella tillägg. Motionärerna och förbundsstyrelsen verkar alltså ha uppmärksammat exakt
samma problem och kommit fram till liknande lösningar. Förbundsstyrelsen känner sig nöjda
med sina förslag och håller fast vid dessa.
När det gäller frågan om registrerade medlemmar kontra medlemmar som det står om § 4:1
handlar det faktiskt inte om huruvida medlemmen har betalat eller inte. Betalning eller ej brukar
beskrivas genom begreppen bekräftade/betalande medlem. Det som menas med registrerad är att
medlemmen har registrerat sitt medlemskap i föreningen. I § 1:4 första punkten framgår det att
en medlem bara kan vara officiellt registrerad i en förening men kan få lokalt medlemskap i flera
föreningar. Det stadgarna säger i § 4:1 är alltså att en förening kan bildas av fem medlemmar som
antingen kan vara helt nya eller vara registrerade i en annan förening. Men för att föreningen
ska kunna godkännas krävs det att minst fem medlemmar väljer att registrera sig i just den
föreningen. Andra medlemmar som vill fortsätta vara registrerade i sin gamla föreningen kan få
lokalt medlemskap i den nya föreningen men räknas då inte in i de fem registrerade
medlemmarna som krävs för att föreningen ska finnas.
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Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Medlemsavgift (punkt 8cc, bilaga §
19:46)
Motion om medlemsavgift
På kongressen 2019 så godkändes förbundsstyrelsens förslag på 0 kr i medlemsavgift på
förbundsnivå samt att distrikt och förening ges möjlighet att sätta medlemsavgift. Vidare i
samband med att eBas lanserades som medlemsregister ska föreningar även hantera
inbetalningen av medlemsavgift.
Att bedriva föreningsverksamhet kostar pengar, oavsett i vilken tappning eller utformning man
gör det i. Detta i sin tur leder till att man ändå behöver ta ut en medlems-/verksamhetsavgift för
att få in pengar till föreningen för att kunna finansiera sin verksamhet
Med en medlemsavgift så får det i sig ett större engagemang med föreningskänsla om man har
aktivt betalat för något. Föreningskänslan i sig bygger på att vi gör saker tillsammans, tar ansvar
tillsammans, utvecklas, tar hand om vår förening, verksamheten i sig bygger på medlemmarnas
vilja att vara med, den i sig hänger ihop med att man är villig att betala en summa för att vara
med på allt det roliga som UNF gör. Annars är det enkelt att det förflyttas ifrån
föreningsverksamhet till en kompisgrupp eller fritidsgårdskänsla enbart. Likaväl med en
medlemsavgift på 0 kr så öppnar det även för att den ideella faktorn enkelt sopas bort och att det
behövs personal och resurser som planerar verksamheten.
Men. En förbundsmedlemsavgift på 0 kr är det ändå inte gratis att bli medlem i UNF. Beroende
på att man måste enligt stadgarna vara medlem i en förening (paragraf 1:4 i stadgarna). Den
föreningen kan i sin tur ha satt en egen medlemsavgift, som i sin tur inte den nya medlemmen
inte vet om förens inbetalningskort/faktura/mejl eller sms med information att det är dags att
betala medlemsavgiften när den nya medlemmen gick med uppfattningen att UNF var gratis att
vara medlem i?
UNF må få fler medlemmar på detta vis enligt förbundets tycke, men till vilket pris? Ska priset
vara att föreningarna eller distrikten ska få ta frågor ifrån föräldrar om varför det står ena saken
på unf.se och eller i kampanjer ifrån förbundet och en annan i verkligheten för att förbundet inte
har komplett information på unf.se eller i sina egna kampanjer? Likaväl att det blir en större
administrativ börda för våra föreningar och distrikt. I en liten förening på 5 till 10 medlemmar är
det såklart enkelt, men i dom större föreningarna samt i våra distrikt som har medlemsavgift?
Med 30+ i medlemsantal? Där blir bördan större. Våra föreningar och distrikt bör i vår mening
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få göra mer bra verksamhet för våra medlemmar än att få ägna tid åt att skicka ut information
om att det är dags att betala medlemsavgiften.

Därför föreslår vi kongressen besluta
att

återinföra central medlemsavgift på 50 kr

att

den centrala medlemsavgiften utbetald till den lokala föreningen

att

förbundet återtar hanteringen utav medlemsavgift ifrån förening och distrikt

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg
Motionär
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Förbundsstyrelsens svar
Tack för denna motion. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att stoltheten i
medlemskapet är viktigt och att vi inte vill att den ideella sektorn sopas undan. Det stämmer som
motionärerna skriver att man behöver vara medlem i en förening, detta beror på att MUCF
endast räknar medlemmar i aktiva föreningar (de föreningar som haft årsmöte) och inte
medlemmar som skulle vara direktanslutna, som det tidigare fanns möjlighet att vara.
UNF har tidigare haft en medlemsavgift och detta har berott på just det med bekräftande av
medlemskap som tidigare inte var möjligt att göra på annat sätt än att betala in pengar. Med Ebas
som nytt medlemsregister kom möjligheten att bekräfta på annat sätt än att betala in en
medlemsavgift.
Vi delar uppfattningen om att det kostar pengar för att bedriva föreningsverksamhet och därmed
betalar UNF ut föreningsbidrag som 2021 uppgår till 150 kronor per medlem plus ett
grundbidrag på 2000 kronor per medlem, vilket då skulle kunna likställas med att föreningen
istället för att jaga 50-lappar kan jaga bekräftande och få in 150 kronor istället för 50 kronor per
medlem.
Att ha en central medlemsavgift kan i teorin låta enkelt men det är i praktiken något som tar
mycket resurser och administration för att dels se vem som betalat in, administrera detta in i
Ebas och sedan göra en utanordning till föreningarna för dessa medlemsavgifter. Det kostar mer
för UNF än att endast skapa bekräftande medlemskap.
Idag finns det, som motionären också skriver möjlighet för föreningar och distrikt att lokalt ta ut
en medlemsavgift. Denna avgift kan föreningarna och distrikten skriva in i Ebas och där göra att
medlemmarna betalar direkt via Ebas för att sedan få det utbetalt till sig och därmed behöver inte
föreningarna administrera det mer då förbundet sköter den administrationen. Det är ett fåtal
föreningar och distrikt som vi vet om som idag har en medlemsavgift och majoriteten av dessa
gör det för att kommunen eller regionen kräver det i sina krav för bidrag.
Vi i förbundsstyrelsen menar att alla ska ha möjlighet att vara med och att det inte ska kosta att få
vara medlem och därav lägger vi själva fram ett förslag kring att behålla medlemsavgiften på 0
kronor för 2022 och 2023.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Banktjänster (punkt 8dd, bilaga §
19:47)
Motion om banktjänster

UNF har mellan 100 - 140 föreningar, där nog den stora massan av dessa föreningar är
föreningar med en medlemsbas på under 30 medlemmar. En problematik som kan uppstå för
dessa föreningar samt nystartade föreningar är hur man ska hantera sina föreningspengar, till
exempel föreningsbidrag, kommunbidrag mm.
Kostnader för att öppna ett bankkonto hos en bank kan vara komplicerat samt dyrt per år för
dessa föreningar och eller nystartade föreningar. (Upp emot 1300 kr per år). Så mindre
föreningar kan ha det svårt att öppna ett eget bankkonto för sina pengar, som kan i sin tur sluta i
att distriktet får förvalta föreningens pengar beroende på att bankkostnaderna för föreningen
blir för stora i längden så det blir mindre pengar kvar till verksamhet.

Swedbank har ett ”bankpaket” för föreningar.
(https://www.swedbank.se/foretag/foreningar.html) som kostar 900 kr per år som innehåller
det mesta. Det bankpaket verkar vara det billigaste bland de banker vi har tittat på.

Förbundet bör även uppdatera unf.se med lämplig och nyttig information om banktjänster som
kan vara nyttigt för föreningar, både nybildade samt existerande. Sverok har en sådan som kan
vara en utgångsmall (https://medlem.sverok.se/bankkonto/) IOGT-NTO GävleDala har
påbörjat en sida med tips på hantering av olika beslut som behövs för bl a hantera bankkonton
(https://gavledala.iogt.se/medlemssidor/tips-mallar/)

Därför föreslår vi kongressen besluta
att

uppdatera unf.se med lämplig information om banktjänster för föreningar

att

öka grundbidraget med 900 kr till föreningar som har eget bankkonto.
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att

ge uppdrag till FS att kontakta Swedbank och skapa ett samarbete där UNF marknadsför

Swedbanks föreningskonto och gengäld får bidrag/sponsring för att skapa en fond där
föreningar och medlemmar kan söka bidrag eller stipendier för att utveckla verksamheten eller
för studier.

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg
Motionär
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Förbundsstyrelsens svar
Tack för denna motionen. Förbundsstyrelsen delar motionärens andemening och delar synen på
problematiken kring banktjänster. Vi ser det dock som problematiskt att anta motionärens attsatser i dagsläget. Förbundsstyrelsen ser över hemsidan kontinuerligt tillsammans med
personalorganisationen och kommer att se över sidan om föreningar och distrikt med
underrubriken ekonomi för att lägga in information om banktjänster, vi tackar för tipset om
länkar som motionären ger.
Förbundsstyrelsen lägger fram och beslutar om interna bidrag inför varje år och ser det som
problematiskt om kongressen ska besluta om att öka grundbidraget då det inte finns något
beslutat grundbidrag som bara kan höjas. Grundbidraget kan skilja år för år beroende på
förbundsstyrelsens beslut. Önskar man höja bidragen bör kongressen istället diskutera och höja
posten ”Stöd till landet – pengar” på budgeten.
I dagsläget ser det väldigt olika ut i landet kring hur föreningars ekonomi är. 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. UNF har idag ett avtal på central nivå
med Handelsbanken genom IOGT-NTO. UNF har tidigare haft en liknande utredning kring att
hitta avtal med banker om föreningskonton. Kortfattat kan man säga att det finns många
fördelar med att skapa ett avtal med en bank för skapande av föreningskonton som att förenkla
engagemang, enklare betala ut bidrag, osv. Men det finns många parametrar som försvårar,
antingen behöver alla föreningar bli egna juridiska ombud. Eller behövs fullmakter från varje
förening till UNF där det blir en extremt hög administrativ börda.
De största problemen idag är följande:
•
•

•

Egna bankkonton kommer att kräva organisationsnummer. (Gäller hos de flesta bankerna idag.
Och därför är det svårare att få igenom det vi önskar.)
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.)
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.

Vi ser tyvärr inte att det idag är möjligt att skapa ett sådant avtal som föreslås och därmed
kommer vi yrka avslag på motionen, vi vill dock tydliggöra att ser vi en lösning kommande
mandatperiod kommer vi att verka för att lösa det som efterfrågas.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
Att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: UNF:s distriktsgränser (punkt 8ee,
bilaga § 19:48)
På kongressen 2019 antogs både förbundsstyrelsens förslag rörande distriktsgränserna i
stadgarna och riksstyrelsens förslag på samma paragraf i stadgarna, beroende på att båda antogs
så körde riksstyrelsens förslag över förbundsstyrelsens förslag iom att den var senare i
protokollet

I aktuella skrivning i stadgarna §3:1 ”Förbundets distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen”.
Detta i enlighet med riksstyrelsens förslag på denna paragraf, förbundsstyrelsen hade föreslagit
på denna punkt till kongressen att det är kongressen som fastställer distriktsgränserna och inte
förbundsstyrelsen.

Det är mer rimligt att det är kongressen som beslutar om UNF:s distriktsgränser och inte
förbundsstyrelsen. Det är i nuläget kongressen som beslutar om distrikt ska gå samman, upplösas
eller bildas enligt §3:13. Utifrån detta naturligt att kongressen styr även denna punkt om
distriktsgränserna.

Därför föreslår vi kongressen besluta
att

ändra §3:1 ifrån ”Förbundets distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen” till

”Förbundets distriktsgränser fastställs av UNF:s kongress”
att

göra redaktionell ändring §3:1 ifrån ”Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå

samman och upplösas finns i §3:15” till ”Bestämmelser om hur distrikt kan bildas, gå samma och
upplösas finns i §3:13”

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg
Motionär
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Förbundsstyrelsens svar på motion om
distriktsgränser
Förbundsstyrelsen värnar UNF:s demokrati och den demokratiska makt medlemmarna har och
bör ha över organisationen. Förbundsstyrelsen ser dock gärna att skrivningen om fastställande
av distriktsgränser står kvar i stadgarna i sin nuvarande form och att kongressen istället
uppdragsger förbundsstyrelsen att utreda och sedan fastställa distriktsgränser om det
uppkommer en önskan om förändring. Detta för att säkerställa ett väl underbyggt och långsiktigt
hållbart beslut.
Förbundsstyrelsen är även väldigt tacksamma över att vi har skarpsynta medlemmar som kan
uppmärksamma behov för korrigering när det finns och välkomnar detta.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta

att

avslå motionens första att-sats

att

bifalla motionens andra att-sats
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Motion: Inkluderande mat på UNF (punkt 8ff,
bilaga § 19:49)
På kongressen i Örnsköldsvik 2019 beslutades det att UNF förbundet skulle ha ett köttfritt UNF.
Att det inte är köttfritt hela vägen ner ifrån förbundsplanet till föreningsplanet är en annan sak.
Beslutet i sig säger att det bara berör förbundsplanet och inte distrikt och förening. UNF ska
erbjuda protein ifrån till exempel kött till dom som behöver det för att klara sin kost. Men vart
gränsen går är det ingen som vet egentligen. Inom UNF har vi alltid pratat om att UNF är till för
våra medlemmar, att UNF ska vara något att kämpa för dels en solidarisk värld. Solidaritet är att
vi ska bry oss om andra, vi ska tillåta alla våra medlemmar att komma på våra arrangemang, vi
ska låta alla våra medlemmar att få äta kött om dom vill det. Visst så kan man bestämma vad man
ska bekosta själv eller ej. Men varför ska vi tvinga någon som äter kött att äta vegetariskt? Det är
inte solidariskt att tvinga våra medlemmar att behöva anpassa sig när det kommer till mat. Det är
inte något som UNF tjänar på. Det är större risk att UNF kanske tappar i medlemsantal eller
lägre deltagande på förbundsarrangemang om man fortsätter med att köra med köttfritt på
förbundsnivå.
Vårt UNF är ett UNF där allas röst är lika mycket värd, oavsett vad man röstar på, vad man äter
och vad man tror på. Vi går emot samma mål. En demokratisk och solidarisk värld fri ifrån
droger!
Utifrån bakgrunden behöver vi ha mer inkluderande mat på våra UNF aktiviteter. De som är
vegetarianer, glutenintoleranta, köttätare med flera behöver kunna äta sig mätta på våra
aktiviteter.
Vill vi värna om miljön är det lämpligt att använda ekologiskt alternativ och närproducerat

Därför föreslår vi kongressen besluta
att

upphäva kongressbeslutet ifrån 2019 om ett köttfritt UNF

att

ekologiska alternativ samt närproducerat ska i första hand väljas till

förbundsarrangemang

Distriktsstyrelsen UNF Gävleborg
Motionär
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Förbundsstyrelsens svar
Tack för motionen! Under rådande mandatperiod har förbundsstyrelsen hanterat ärende i
enlighet med motionens första att-sats. Förbundsstyrelsen beslutade då att vi inte ville riva upp
de beslut som fattades under kongressen 2019, med motiveringar om att denna punkt är del av
vår satsning för solidaritet och för miljön. I enlighet med detta så avslogs förslaget i sin
helhet. Vi anser däremot att ekologiskt och närproducerat är önskvärt när så är möjligt, med
samma motiveringar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionens första att-sats

att

bifalla motionens andra att-sats
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Motion: Hållbar värvning (punkt 8gg, bilaga
§ 19:50)
Inom UNF har det under en lång tid pressats på att massvärva, i tron om att det är så vi får en
medlemsbas som genererar inkomst och vi kommer att få med de engagerade medlemmar som
stannar kvar i rörelsen. Ledord har varit höga medlemssiffror, som gärna presenteras på olika
nätverksträffar. Ett distrikt med många medlemmar ses som starkt och välfungerande, och blir
belönade med höga bidrag från förbundet och i bästa fall med en egen verksamhetsutvecklare.
Något som aldrig betonas är hur denna hysteri för värvning skapar en ohälsosam press på de som
blir invalda i våra distriktsstyrelser. Det bränner ut de som vi försöker lyfta, och det egna
engagemanget ses som underordnat att utveckla organisationen.
Det är dags att UNF släpper statistiken och börjar se till människor igen. Vi vet att alla inte
kommer kunna massvärva, och att sådana ansatser bränner ut oss. Vi vet också att massvärvning
sällan leder till en stabil medlemsbas. De små distrikten, sett till antalet, kan vara minst lika
välfungerande, men de lyfts sällan som lyckade inom organisationen.
UNF Kalmar hade under sina glansdagar en kampanj där de hyrde den lokala simhallen, och bjöd
på inträdet för alla som gick med. Inträdet kostade i ordinarie fall dubbelt så mycket som
medlemskostnaden låg på, och de fick därför en enorm medlemsbas. Denna anekdot levde
vidare, och skröts om i år efter händelsen. Problemet var bara att av de som värvades stannade
nästan ingen kvar, och idag är distriktet dött. Det krävs en mer engagerad värvning för att
organisationen ska överleva, och detta kommer inte att nås med massvärvning. Det är dags att vi
begraver denna förlegade syn på en stark organisation och ser till de viktiga värdena.

Kongressen föreslås besluta
att

uppdragsge förbundsstyrelsen att ta fram nya rutiner och vägledande information om

hur organisationen kan värva på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

att

uppdrage förbundsstyrelsen att ha ett tydligt fokus på hållbar värvning och medlemsvård

inom sina distriktsstyrelsesamlingar och nätverksträffar.
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Motionärer:
Lowe Elfström
Sara Vedin
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Förbundsstyrelsens svar
Tack för en bra motion. Förbundsstyrelsen delar inte bilden som motionären lyfter, vi tycker att
man har pratat om hållbar värvning och medlemsvård sedan förbundet ändrade riktning i hur vi
vill värva i organisationen. Grunden i alla senaste värvningskoncept grundar sig i både hållbar
värvning och medlemsvård och vikten av det.
I den nya arbetsplanen så finns det förslag om att föreningarna själva ska dra ett tydligare lass i
att värva medlemmar. Detta gör att nästkommande förbundsstyrelse måste ta fram rutiner och
riktlinjer för att stötta föreningarna och distrikten i det.
Därför föreslår vi kongressen
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Medlemschatt (punkt 8hh, bilaga §
19:51)
Namn: Victor Andersson

Distrikt: Norrbotten

Bakgrund Idag inom UNF så kan det vara ganska svårt att hitta och lära känna nya medlemmar.
En del finns på Discord servern som endast används av vissa och en del kan du hitta på de olika
Facebook grupperna. En egen intern chatt skulle verkligen behövas men inte bara för det. Många
olika styrelser inom UNF använder idag Facebook Messenger för att kunna kommunicera med
varandra. Facebook är ett företag som har visat om och om igen att de inte respekterar
personens integritet och detta gör så att en del inte vill använda Facebooks tjänster. Matrix är en
väldigt bra tjänst som löser alla dessa problem. Men vissa kanske tänker att ingen kommer att
använda Matrix så är jag väldigt säkra på att de har fel. Matrix har en inbyggt funktions som
heter ”bridges” detta gör så att du kan skriva med personer även fast de är på olika plattformar.
Någon med matrix skulle till exempel skriva med någon som använder discord, Facebook
Messenger, IRC, Slack, Email, mm. Fulla listan går att hitta här https://matrix.org/bridges/ . Det
bästa med matrix är också att den har en öppen källkod och går att konfigurera exakt hur man
vill ha det.

Med allt ovanstående så yrkar jag
att

UNF ska ha en egen chattplattform baserad på Matrix.

att

servern för medlems chatten ska vara baserad i Sverige, Tyskland, Schweiz eller något

annat land som ligger utanför UKUSA avtalet

att

denna chatserver ska vara redo och klar att användas innan första (1) augusti 2022
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Förbundsstyrelsens svar
Just nu använder förbundet en discordkanal sedan 1 år tillbaka som en omställning i den rådande
pandemin. Förbundsstyrelsen anser att frågan om medlemschatt inte är en kongressfråga utan
tas av ansvarig förbundsstyrelseledamot eller vår kommunikatör. Vill man som medlem vara
med och påverka hur vi kommunicerar i UNF så får man mer än gärna prata med ansvarig
personal eller förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Motion: Borttagning av obligatorisk
sekreterare för distrikt och föreningar
(punkt 8ii, bilaga § 19:52)
Namn: Victor Andersson

Distrikt: Norrbotten

I dagsläget så har distrikt och föreningar ibland problem med att hitta sekreterare. Sekreterare
brukar inte vara en jättepopulär roll. Det brukar ofta bli att man tar första lämpliga person som
finns och sätter hen som en sekreterare eftersom man måste enligt stadgan. Att lägga till ett
exempel i stadgan där det står vad som händer om man inte skulle välja in en sekreterare visar att
det går att inte välja sekreterare om man inte vill. Att ta bort det som ett krav tror jag skulle
underlätta för många distrikt och föreningar. I denna motion så har jag färgmarket yrkan
änderna för att enkelt kunna se vad som är vad.

Med ovanstående så yrkar jag

att

ersätta texten i UNF stadga §3:7 från ”Distriktsårsmöte ska välja en styrelse med minst tre

ledamöter. Ledamöterna väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie distriktsmöte. Om
distriktsårsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid
tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats, Ordförande, sekreterare och kassör väljs
särskilt”. Till ”Distriktsårsmöte ska välja en styrelse med minst tre ledamöter. Ledamöterna väljs
för tiden intill slutet av nästa ordinarie distriktsmöte. Om distriktsårsmötet ajournerar sig kan
det dock besluta att den nya styrelsen ska tillträda vid tidpunkt som infaller innan årsmötet har
avslutats, Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt. Om distriktsårsmötet beslutar att inte
välja en sekreterare blir det upp till styrelsen att gemensamt utföra arbetsuppgifterna av en
sekreterare
att

ersätta texten i UNF stadga §4:5 från ”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.” till “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
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tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. Ordförande, sekreterare och kassör väljs
särskilt. Om årsmötet beslutar att inte välja en sekreterare blir det upp till styrelsen att
gemensamt utföra arbetsuppgifterna av en sekreterare.”
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om borttagning
av obligatorisk sekreterare för distrikt och föreningar
Förbundsstyrelsens delar motionärens bild av att rollen som sekreterare har tappat i status i UNF
och det i vissa fall behandlas som en roll som bara måste fyllas på pappret för att stadgarna säger
det. Som ytterligare bakgrund till diskussionen kan nämnas att IOGT-NTO inte längre har
någon sekreterare i sin förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen tycker dock inte lösningen på problemet är att sluta göra sekreteraren till en
obligatorisk post i styrelserna i våra distrikt och föreningar. Att ha tydliga protokoll och någon i
styrelsen som tar ett extra ansvar för att dokumentation sköts på ett bra sätt gör föreningslivet
mycket enklare. Därför tror förbundsstyrelsen att det är viktigt att ha kvar sekreterarna i våra
styrelser. UNF bör sträva efter att höja statusen på sekreterarposten och utveckla vad det innebär
att vara sekreterare.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Energidryck (punkt 8jj, bilaga §
19:53)
UNF definierar en drog som beroendeframkallande, giftig och berusande. Genom tiderna har
den definitionen inneburit att flertalet olika substanser automatiskt har blivit förbjudna inom
organisationen. Andra substanser såsom kaffe och socker omfattas inte av detta, eftersom de inte
är lika helomfattande av denna definition.
På sistone har energidryck blivit ett stort problem i samhället. På grund av koffeinet i
energidryck är den beroendeframkallande och orsakar högt blodtryck hos ungdomar, som en
direkt följd av att den inte är tänkt att förtäras av yngre. Högt blodtryck drabbar oftast äldre och
leder till andra följdsjukdomar såsom hjärtinfarkter och stressyndrom. Energidryck är
sinnesförändrande och giftigt, vilket orsakar ett problem inom vår rörelse som vi inte kan
blunda för. Motionärernas åsikt är därför att vi som organisation måste förhålla oss annorlunda
till detta, och sätta en tydlig riktlinje för vår verksamhet och våra medlemmar att ställa sig
bakom.
Vi vill att UNF ska stå i framkant och förbjuda energidrycker från våra aktiviteter. Som
organisation kan vi inte förbjuda ungdomar i stort att förtära energidrycker, men det borde vara
en självklarhet att inte uppmuntra till detta när vi arrangerar aktiviteter. Däremot stoppar detta
inte oss till att arbeta för ett förbud mot energidryck hos ungdomar under 18 år. Inte heller bör
våra gemensamma medel gå åt till att ytterligare förstärka normaliseringen av energidrycker.
Stora delar av våra medlemmar är under 15 år, och det kan leda till utanförskap inom
organisationen att inte alla får ta del av vad som är gemensamt inköpt.

Vi yrkar för

att

UNF förbjuder införskaffandet och intaget av energidrycker under vår verksamhet

oavsett nivå i organisationen.
att

medlemmar som bryter mot regeln om energidryck blir ombedda att lägga undan

drycken på en diskret plats tills aktiviteten är över. Vid upprepade regelbrott eller vägran bör
medlemmen skickas hem på egen bekostnad.
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att

uppdragsge åt förbundsstyrelsen att se över organisationens riktlinjer och ta fram en

policy kring konsumtion av energidrycker till kongressen 2023, utifall att första att-satsen i
denna motion faller.
/Amanda Dafors och Martin Wennberg, UNF Norrbottens distriktsstyrelse 2020/2021.
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Förbundsstyrelsens svar
Förbundsstyrelsen delar inte bilden om att energidricka skulle vara ett stort samhällsproblem och
att det skulle påverka en stor befolkningsmängd negativt. Motionärerna påstår att energidricka
är sinnesförändrande, beroendeframkallande och giftigt, den aktiva substansen koffein som
också finns i kaffe är den som skapar känsla av pigghet och som kan medföra problem för
personer som är i någon form av riskgrupp.
Vi anser inte att koffein räknas som en drog och att om vi skulle förbjuda energidricka skulle vi
också behöva begränsa kaffe. På 1177 står det om energidricka att det är på ett ungefär samma
intag av koffein av en 250 ml energi dricka som en vanlig kopp kaffe. Förbundsstyrelsen vill dock
lägga till att koffein ska intas med måttlighet oavsett om det är kaffe eller en burk energidricka.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Motion: Förtydligande kring animaliska
måltider inom UNF (punkt 8kk, bilaga §
19:54)
Under kongressen 2019 beslutade kongressen om följande lydelse:

“att animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är nödvändigt
för deras diet och det inte handlar om en smakfråga.”

Denna formulering kan tolkas som att den omfattar hela organisationen oavsett nivå, när den
faktiska diskussionen och det ursprungliga förslaget landade i att detta skulle gälla enbart
förbundsorganisationen.

Detta ska dock inte misstolkas som motionärens vilja att det inte är önskvärt att övriga UNF
landet har vegetarisk kost som norm.

Vi hade önskat att kongressen beslutar om ett förtydligande i denna fråga, dels för att fastställa
att kongressbeslutet under två års tid inte har brytits av nästan alla distrikt.

Vidare finner man under §192 i kongresshandlingarna från 2019 ett beslut om att:
“endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang”. Här vore det också positivt om
kongressen 2021 tog beslut om att dra tillbaka denna princip, då det väl knappast kan sägas ha
varit något som organisationen (vad vi vet) heller gjort.

Vi yrkar för
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att

ändra principen som bifölls under kongressen 2019 till “att animaliskt protein ska

erbjudas inom förbundsorganisationen som specialkost åt de medlemmar som har ett
dietrelaterat behov av detta.”
att

stryka principen om att “endast äta insekter på kommande förbundsarrangemang”.

/Amanda Dafors och Martin Wennberg, UNF Norrbottens distriktsstyrelse 2020/2021, UNF
Nätverket
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Förbundsstyrelsens svar
Tack för motionen! Under rådande mandatperiod har tankar väckts om en önskad
omformulering av “ett köttfritt UNF”. Dessa tankar har exempelvis inkluderat de två saker som
denna motion anser hantera. Förbundsstyrelsen anser att tydlighet är viktigt och tolkar attsatsen om att endast äta insekter som en skämtsam att-sats.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

bifalla motionen i sin helhet
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Motion: Fokus Förebygg (punkt 8ll, bilaga §
19:55)
Till denna kongress har ett radikalt nytt förslag på drogpolitiskt program presenterats av
förbundsstyrelsen. Förslaget är ett totalt omtag och ändrar inte bara struktur utan omprövar
många av våra tidigare ställningstaganden. Även om förslaget till stora delar är väl genomarbetat
så finns det som alltid möjlighet till utveckling.
Det föreslagna drogpolitiska programmet har med flera texter om förebygg, även en som riktar
sig till frågan särskilt. Ändå finns inte det tydliga fokuset på förebygg som jag tror behövs. Det
förebyggande arbetet mot alkohol och andra droger är något av det viktigaste vi har. Samtidigt
har det försämrats år efter år. Därför är det viktigt att UNF lyfter denna fråga särskilt.

Kongressen föreslås besluta:
att

anta ”UNF:s Förebyggsmodell” som ett avsnitt i det drogpolitiska programmet

att

den nuvarande texten om förebyggande arbete i förslaget endast finns med på texterna på

temat och inte som en egen artikel

Motionärer:
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
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UNF:s Förebyggsmodell
Ingen människa föds med ett behov att konsumera droger, utan behovet skapas av en kultur som
sprids genom omgivningen, marknadsföring och framför allt genom traditioner och 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.
Stärka individen
Genom att stärka individer så kan de enklare motstå alkohol och andra droger. Därav tar de
mindre skada av alkohol och andra droger och har enklare att ta sig ur ett missbruk. Därför är
det viktigt att alla får en utbildning som stärker dem och lär dem om alkohol och andra drogers
skadeverkningar. Det är även viktigt att det finns ett starkt socialt skydd i samhället i form av en
fungerande socialförsäkring och bra vård.
Skyddande samhällen
Ett skyddande samhället finns där för personer när det går fel och stödjer när det går fel. Men det
är ännu viktigare att samhället finns där och förhindrar att det går fel. Många tillgängliga nyktra
mötesplatser, alkohol- och drogfria offentliga miljöer och ett starkt civilsamhälle ger goda
förutsättningar för individer att skyddas sig från alkohol och andra drogers skadeverkningar.
Samtidigt är det viktigt att samhället har uppsökande instanser som söker upp individer när det
är på väg att gå fel och stödjer dem.
Begränsa påverkan
För att minska alkohol och andra drogers skadeverkningar är det viktigt att begränsa hur mycket
de kan påverka människor. Det görs bäst genom att begränsa tillgängligheten, sätta höga priser
och minska exponeringen.
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Förbundsstyrelsens svar
Tack så mycket för denna motion! Vi uppskattar att motionärerna har lagt ner energi för att läsa
det drogpolitiska programförslaget ordentligt och att ni har kommit in med detta förslag. Det
nuvarande förebyggsavsnittet är mycket kort eftersom förebygg innebär så mycket och är svårt
att sammanfatta. Vi tyckte helt enkelt inte att det var rimligt att skriva om förebygg utan att
länka till de andra ämnena det berör och att det var svårt att skriva om frågan utan att gå in för
mycket på någon av dessa frågor. Detta inkomna förslag kan dock ha lyckats bättre än vad vi
gjorde. Medan vår text platsar bra vid sidan om samtliga texter på området, kan denna text med
fördel användas. Det finns dock ett antal språkliga problem med motionärernas text som vi
föreslår ska åtgärdas.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

under rubriken ”Skyddande samhällen” ändra till ”Ett skyddande samhälle finns där för

människor och stödjer när det går fel. Många tillgängliga nyktra mötesplatser, alkohol- och
drogfria offentliga miljöer och ett starkt civilsamhälle ger goda förutsättningar för att individer
skyddas från alkohol och andra drogers skadeverkningar. Samtidigt är det viktigt att samhället
arbetar med att söka upp och stödja individer när det är på väg att gå fel”
att

bifalla motionen i sin helhet med gjorda ändringar
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Motion: Det är dags att ta tag i hemsidan
(punkt 8mm, bilaga § 19:56)
UNF:s hemsida är verkligen inget att vara stolt över. Den är svåranvänd, komplicerad och
förvirrande. Precis vad en hemsida inte bör vara. Dessutom så kostar hemsidan mycket pengar.
UNF lägger kring 20 000 kr per år på vår hemsida. Det är mycket pengar för en hemsida med de
funktionaliteter som unf.se har.
UNF:s hemsida släpptes i januari 2015 och redan vid kongressen det året uppstod kritik.
Hemsidan är svårnavigerad vilket gör det svårt för nya och gamla medlemmar att hitta vad de
letar efter. Viktig information hamnar i ett flöde som är svår att navigera bara månader senare.
Samtidigt är distriktens sidor sällan uppdaterade. Det gör det svårt för medlemmar att hitta till
sina distrikt och få information om dem.
Om vi är helt ärliga så har hemsidan alltid varit dysfunktionell. Det behövs en ny hemsida och
nya rutiner för hur hemsidan ska uppdateras.
Därför föreslår vi att nästkommande förbundsstyrelse får i uppdrag att ta fram en ny hemsida.
Denna process bör fokusera på att åtgärda de problem som finns i den nuvarande hemsidan. Den
nya hemsidans design bör styras av ledorden:
-

Enkel, hemsidan ska vara enkel att navigera
Tillgänglig, alla ska kunna ta till sig av innehållet på hemsidan
Aktuell, hemsidan ska vara enkel att uppdatera och hållas aktuell

Kongressen föreslås besluta:
att

ge förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla en ny hemsida, samt

att

ett mål i arbetet ska vara att sänka kostnaderna, samt

att

det ska vara enklare för distrikten att uppdatera sina sidor, samt

att

den nya hemsidan ska utvecklas med ledorden: Enkel, Tillgänglig och Aktuell

298(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Motionärer:
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
UNF Nätverkets Styrelse
Hampus Haugland
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Förbundsstyrelsens svar
Förbundsstyrelsen anser att frågan om hemsidan inte är en fråga för kongressen att ta ställning
till då ansvaret för hemsidan ligger på personalorganisationen. Vi ser gärna att medlemmar får
vara med och komma med förslag på hur UNF ska använda sina kanaler och får vara med när vi
ska utveckla hemsida. I budgeten som läggs fram till kongressen har förbundsstyrelsen även lagt
förslag på en framtida satsning på hemsidan.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se
Västerås, 2021-04-25
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Motion: Mer bildning (punkt 8nn, bilaga §
19:57)
En av kärnorna i UNF:s verksamhet är vår bildning. Varje år bildas hundratals ungdomar i
demokrati, solidaritet och nykterhet. Det är något alldeles fantastiskt och något som vi ska vara
stolta över. Men sedan kongressen 2019 har något saknats i bildningssystemet.
Dagens bildningssystem består av tre delar, bildning för medlemmars utveckling, bildning för
förtroendevalda och övrig bildning. I det stora hela är det en bra indelning. Men bildningen för
medlemmars utveckling räcker inte till. Idag består den endast av UNF:aren, Ledaren och
Höjdaren. Dessutom har Höjdaren legat på is, åtminstone tills i år.
Bildningen för medlemmars utveckling beskrivs som en stege, där alla medlemmar erbjuds
UNF:aren som ett första steg, Ledaren som den andra. Sedan kommer Höjdaren, som den tredje
och sista. För mig är det en onaturlig stege som saknar ett steg, eller åtminstone ett alternativ.
Ledaren är inte för alla, det är en bildning som riktar sig till de medlemmar som ”vill fördjupa sitt
engagemang, samt utvecklas i sitt ledarskap.”
När jag var ung och oerfaren inom UNF var bildningar det som främst fick mig att utvecklas.
Men jag hade inte varit intresserad av Ledaren. Det är inte utbildningen för alla. Då fanns
Specialisten. En mer generell bildning som riktade in sig på ett av UNF:s områden. För de idag
som inte är intresserade av Ledaren är steget mellan UNF:aren och Höjdaren för långt. Därför
föreslås Specialisten återinföras.
De senaste åren har det börjat hållas allt fler studiecirklar och andra bildningstillfällen i UNF.
Pandemin har tvingat oss till den digitala sfären, vilket har lett till spännande initiativ som
Digitalisten. Detta är en trend som vi bör fortsätta på. Studiecirklar bör vara tillgängliga för alla
medlemmar att gå på och de ska finnas där som ett steg i medlemmars bildning. Därför föreslås
det även läggas till som ett steg i bildningen för medlemmars utveckling istället för bland övrig
bildning, samt föreslås förbundsstyrelsen få i uppgift att tillgängliggöra studiecirkelsmaterial
under kommande mandatperiod.
Med dessa extra steg börjar bildningsstegen, såsom den beskrivs i det nuvarande
bildningssystemet, bli allt krångligare att bestiga. Att se på bildning för medlemmars utveckling
som en stege får det också att verka som det alltid finns en klar väg. Så tror jag inte att bildning
är. Bildning är mer som en resa, det finns många vägar att ta även om vi går i liknande riktning.
Därför föreslås bildning för medlemmars utveckling istället benämnas som ”Bildningsresan för
alla medlemmar”.
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Kongressen föreslås besluta:
att

förbundsstyrelsen får i uppgift att tillgängliggöra studiecirkelsmaterial under kommande

mandatperiod
att

anta förslaget på bildningssystem

Motionärer:
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
UNF Nätverkets Styrelse
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UNF:s bildningssystem
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
Reviderat vid UNF:s digitala kongress 2021
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 värld 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.
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.
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.
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UNF:s bildningssystem
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.

Bildningsresan för alla medlemmar
UNF har en tydlig bildningsresa för att medlemmar så de successivt ska kunna utvecklas i sitt
engagemang och känna att de stärks genom hela resan. Bildningsresan består av tre huvudsakliga
steg, UNF:aren, Ledaren/Specialisten och Höjdaren. Medlemmar ska alltid erbjudas påbörja sin
bildningsresa med UNF:aren. För de medlemmar som vill fördjupa sig i UNF så blir nästa steg Ledaren
eller en Specialist. När medlemmen har vuxit en del inom UNF och vill ta ytterligare ett steg så finns
Höjdaren. Däremellan finns Digitalisten och olika Studiecirklar för att bredda medlemmars
kunskaper.
UNF:aren
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
Digitalisten
För att bedriva ett modernt och tillgängligt 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.
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Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor
Ansvar: Förbundet

Studiecirklar
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: Medlemmar som vill fördjupa sig i vissa frågor
Ansvar: Medlemmar och föreningar. Förbundet ska möjliggöra och stödja föreningar så att de kan
arrangera Studiecirklar.
Ledaren
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
Specialisten
Specialisten riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och vill fördjupa sitt engagemang,
samt utvecklas i sin kompetens. Den ska fördjupa deltagares kunskaper inom UNF:s
verksamhetsområden. Under utbildningarna skapas olika sorters kunskap av och för deltagarna som
skapar förståelse och idéer om hur och varför UNF arbetar med området. Syftet är att deltagarna får
förutsättningar att skapa och utveckla verksamhet utifrån utbildningens innehåll
Målgrupp: Medlemmar som varit med 1-2 år och som vill fördjupa sig i UNF:s verksamhetsområden
Ansvar: Distrikten och Förbundet. Förbundet ska möjliggöra och stödja distrikten så att de kan
arrangera Specialister.
Höjdaren
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. Även externa unga
som har stort intresse och gedigen erfarenhet av UNF:s frågor kan erbjudas Höjdaren, om de
respekterar UNF:s vision. 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. Andra unga med stort intresse och
gedigen erfarenhet av UNF:s frågor.
Ansvar: Förbundet

305(327)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-05-07-09

Bildning för förtroendevalda
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 att stärka dem.
Föreningsstyrelsesamling (FSS)
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
Distriktsstyrelsesamling (DSS)
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
Distriktsordförandenätverk (DO-nätverk)
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
Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk)
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

Annan utbildning
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
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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
Kamratstödskurs
Under kamratstödskursen 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 frizon.
Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som vill lära sig mer om kamratstöd
Ansvar: Förbundet
Egna koncept
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
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om mer
bildning
Förbundsstyrelsen tycker det är väldigt roligt med en motion som tar ett helhetsgrepp kring
UNF:s bildningsverksamhet och delar också många av motionärens analyser.
Avsaknaden av drogpolitisk bildning har blivit tydligt under mandatperioden och
förbundsstyrelsen håller med om att det blivit hål i bildningsstegen för medlemmarna.
Motionärerna föreslår att fylla hålet genom att återinföra specialisterna. Förbundsstyrelsen
föreslår i sitt förslag till bildningssystem att istället införa en ny kurs som ska heta påverkaren
och fokusera på att medlemmar ska bli bättre på att påverka politiskt. Anledningen till att satsa
på påverkaren istället för specialisterna är dels att det känns roligare att skapa en ny kurs än att
återinföra något som organisationen hade tappat peppen kring. Dels upplever vi att det är just
drogpolitisk påverkan som det behövs mer av, och inte specialkunskaper inom de gamla
verksamhetsområdena som UNF inte arbetat med i egentlig mening under ett antal år.

Vi i förbundsstyrelsen förstår viljan att sätta igång med höjdaren igen, men vår analys är att UNF
behöver prioritera annat även under kommande mandatperiod. Genom att skapa en bredare
bildning bland såväl nya som gamla medlemmar bygger vi upp en bildningskultur och kan
förhoppningsvis snart vara redo att även satsa på vår spetsutbildning. Just nu behöver vi fortsatt
satsa på bredden för att bli starkare som helhet och dessutom tror vi att det behöver byggas upp
ett större underlag av potentiella taggade höjdare innan det är dags att tina upp höjdaren.
Förbundsstyrelsen anser att det är rätt att prata om en stege för medlemmarnas utveckling och
att stegen bör gå genom UNF:aren, påverkaren, ledaren och höjdaren. Det går såklart alltid att
diskutera kring hur saker beskrivs och under vilka avsnitt de olika bildningsinsatserna placeras.
Sammantaget tycker förbundsstyrelsen att vårt förslag ger en bra och tydlig bild av UNF:s
bildningsverksamhet och känner oss nöjda med vårt förslag.
Utöver att lägga förslag på hur bildningssystemet bör utformas lyfter motionärerna särskilt fram
vikten av studiecirkelmaterial och att dessa tillgängliggörs. Förbundsstyrelsen delar
motionärernas bild av att material till olika studiecirklar bör spridas mer. Det finns goda
möjligheter för UNF att ta fram nya studiecirklar, men även sprida material från exempelvis
NBV.
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Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att
att

bifalla motionens första att-sats
avslå motionens andra att-sats
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Motion: Tydligare Världssyn med samband
och principer (punkt 8oo, bilaga § 19:58)
Till denna kongress har ett radikalt nytt förslag på drogpolitiskt program presenterats av
förbundsstyrelsen. Förslaget är ett totalt omtag och ändrar inte bara struktur utan omprövar
många av våra tidigare ställningstaganden. Även om förslaget till stora delar är väl genomarbetat
så finns det som alltid möjlighet till utveckling.
Ett av de viktigaste avsnitten i vårt drogpolitiska program är presentationen av UNF:s världssyn.
Det är där vi får presentera UNF:s perspektiv och utgångspunkter, det är även där som vi har
möjlighet att presentera de drogpolitiska principer som vi tror på.
Förbundsstyrelsens förslag är i grunden bra, men den har svår struktur och lyckas inte
presentera våra drogpolitiska principer på ett tillfredställande sätt. Därför föreslås detta förslag
ersätta motsvarande del i förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program.
Detta förslag har en lite tydligare struktur där ”Drogpolitiska samband och principer” har blivit
en egen del och där lite annan text har kortats ner. I den nya delen läggs två, för UNF, nya
principer till ”Skadeprincipen” och ”Frihetsprincipen”. Dessa är till för att bättre kunna
argumentera för vad som kallas ”paternalistiska styrmedel”, alltså politiska åtgärder som går in
och styr i människors liv, och hur de kan användas inom drogpolitiken på ett legitimt sätt. Till
exempel regler om hur och var en får dricka alkohol. Principerna, särskilt Skadeprincipen,
försöker förtydliga hur UNF:s policyförslag fortfarande rymmer inom en liberal, och i vissa fall
även libertarian, ideologi.
Skadeprincipen är en tolkning av den liberala politiska filosofen John Stuart Mills princip, av
samma namn, såsom den presenteras i ”Om Frihet”. Den lyfter att paternalism endast är legitimt
då den skyddar andra från den enskilde. Precis som vi kan ställa krav på någon som vill bygga ett
hus, för att det ska vara säkert för andra, så kan vi också ställa krav på någon som vill dricka
alkohol eller använda andra droger.
Frihetsprincipen kommer inte direkt utifrån någon annan idétradition än vår egen. Den kan
summeras till: ”Den som är berusad är inte fri” och ”Den som är beroende är inte fri”. Då den
berusade inte är vid sina sinnes fulla bruk och inte kan göra informerade val. Och då den
beroende är beroende av drogen och har svårt att ta sig fri från att bruka drogen.
Kongressen föreslås besluta:
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att

anta ”UNF:s Världssyn” i denna motion i stället för den i förbundsstyrelsens förslag till

drogpolitiskt program

Motionärer:
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
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UNF:s Världssyn
Vägen mot en solidarisk och demokratisk värld fri
från droger
UNF grundar sig på demokrati. Vi tror på en demokratisk organisation och ett demokratiskt
samhälle. Vi vet att alla människor är lika värda och tycker att det ska märkas i hur de behandlas.
Alla ska få och ha möjlighet att delta i och påverka samhället, oavsett bakgrund och egenskaper.
UNF tror att världen blir som bäst om vi hjälper varandra. Därför måste politiken grunda sig i
solidaritet. Endast genom att samarbeta och hjälpa varandra kan vi göra världen bättre.
UNF ser alkohol och andra droger som ett hot mot solidariteten och demokratin. Alkohol och
andra droger skadar människor på flera sätt. Drogerna skadar kroppen och psyket på en
medicinsk nivå. De kan skapa beroende som leder till ett återkommande behov av drogerna och
på så vis inskränka på individens frihet. Droger skadar också relationer, gör familjer otrygga och
katalyserar våld. Dessa effekter kan hindra människor från att aktivt delta i demokratiska samtal,
beslut och processer. Alkohol och andra droger kostar samhället miljarder kronor i gemensamma
resurser. Detta är varför UNF tror på nykterhet.
Dessa grundläggande ställningstaganden lägger grunden för UNF:s vision: En demokratisk och
solidarisk värld fri från droger.
UNF:s drogdefinition
UNF definierar droger som berusande, beroendeframkallande och giftiga. Giftet skadar
användaren och hämmar särskilt ungas utveckling. Berusningen hindrar användaren från att
tänka och agera som den själv vill. Den kan ge en kortvarig möjlighet att känna glädje eller
glömma problem, men löser aldrig något. Att droger är beroendeframkallande innebär att de kan
skapa ett psykiskt eller fysiskt behov av drogen i vardagslivet. Detta kan hindra användaren från
att aktivt delta i sitt eget och närståendes liv, samt i samhället. Därmed leder beroende till en
ofrihet.
UNF:s problemformulering
Alkohol och andra droger sprids i samhället av en oetisk industri på ett sätt som skapar skador på
individer, relationer, ekonomin, miljö och politik. Dessa organisationer har enorma resurser och
strävar efter ökad vinst utan hänsyn till hur människor, relationer och samhällen påverkas av
drogerna. Alkohol- och drogindustrier är inte vilka organisationer som helst eftersom deras
produkter inte är vilka varor som helst. Affärsmodellen bygger inte på kunder, utan på
missbrukare som blir beroende av ruset från deras giftiga produkter. Industrin arbetar aktivt för
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att skapa normer för konsumtion av deras droger och lägger ofantliga ekonomiska resurser på
detta. De vill göra sina produkter så billiga och tillgängliga som möjligt och se till att människor
exponeras för dem i sin vardag.
UNF:s målbild
UNF vill se en värld där ingen människa skadas av alkohol eller andra droger, varken direkt
genom egen konsumtion eller indirekt på grund av närstående, i trafiken eller politiken.
Ett solidariskt samhälle ger alla människor, oavsett förutsättningar, identitet och bakgrund,
möjlighet att nå sin fulla potential. Alla ska ha möjlighet att engagera sig politiskt på lika villkor,
men också ha makten över sina egna liv med chansen att välja sin egen väg.
Alkohol och andra droger ska inte behöva kännas som ett behov för någon. Ingen ska känna att
de har problem som inte går att lösa, saknar något att göra, eller att de behöver en substans för
att våga vara sig själv.

Drogpolitiska samband och principer
Det finns flertalet avgörande samband och principer som är viktiga för att välja vilka styrmedel
som är motiverade att använda. De som är viktigast för UNF är:
Alkohol- och drognormer
Kring droger, särskilt alkohol, finns normer, förväntningar, på att alla ska använda dem. I många
sociala sammanhang i Sverige förväntas alkohol vara en naturlig del. Detta leder till att många
känner sig pressade att dricka alkohol, eller i vissa fall använda andra droger även om de
egentligen inte själva vill. Det skapar också en social acceptans för att pressa andra. Dessutom
kan det finnas negativa konsekvenser för den som inte deltar i de förväntade beteendena. Därför
måste vi arbeta för att stärka människor så de har styrkan att motstå alkohol- och drognormer.
Samtidigt måste samhället också erbjuda platser och sammanhang där det går att vara fri från
alkohol- och drognormer.
Totalkonsumtionsmodellen
Det finns ett samband mellan den totala mängden alkohol som konsumeras i ett samhälle och
mängden skador som kallas totalkonsumtionsmodellen. Ju mindre alkohol som konsumeras i
samhället, desto färre och mindre allvarliga blir skadorna. Alkoholpolitiken bör därför syfta till
att minska all konsumtion snarare än att fokusera på de som konsumerar mycket.
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
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“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 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 dess branschorganisationers vinstintressen står emot
samhällets intresse av att upprätthålla folkhälsan och måste därför fråntas allt inflytande över
drogpolitiken.
Skadeprincipen
Det är sällan legitimt att helt förbjuda en vara eller kraftigt kontrollera hur den brukas. Men
alkohol och andra droger är inte som andra varor. Droger, särskilt alkohol, orsakar oerhörda
andrahandsskador. De flesta, även de som inte själva brukar droger, blir negativt påverkade av
andras drogbruk. Skadan som alkohol- och andra droger orsakar på andra än användaren är ofta
stor. Därför är det legitimt att införa styrmedel som begränsar den enskildas möjlighet att bruka
droger för att skydda andra från andrahandsskador.
Frihetsprincipen
I vanliga fall kan personer fatta de bästa besluten för dem själva, även om det finns undantag.
Alkohol och andra droger påverkar personers förmåga att fatta fria beslut, genom att berusa
brukaren och göra dem beroende. Detta begränsar personers förmåga att fatta fria beslut. Därför
är det extra viktigt med styrmedel som stärker personer så de kan fatta fria beslut. Men ibland är
det även legitimt att begränsa personers tillgänglighet till alkohol och andra droger för att
möjliggöra för dem själva att fatta friare beslut. På så sätt kan en minskad tillgång till alkohol och
andra droger, en begränsning av personers frihet, ge personer en större frihet.
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Förbundsstyrelsens svar
Tack så mycket för denna motion. Vi uppskattar att intresset har funnits för att lusläsa
programmet och hitta ändringsförslag i brödtext. Att lyfta frågor om frihet och det liberala
perspektivet är viktigt. Vi i förbundsstyrelsen tycker inte att vår organisation eller vårt program
ska ge intryck av att vara partipolitiskt bundet eller riktat mer åt höger eller vänster. Vi vill
kunna argumentera för vår sak utifrån de flesta perspektiv eftersom alkohol och andra droger
skadar individer och samhällen oavsett hur det går att vrida och vända på frågan. Motionärernas
förslag är väldigt välskrivet och använder sig av en struktur som flyter smidigare än originalet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att

bifalla motionen i sin helhet
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Motion: Längre tid att skriva motioner
(punkt 8pp, bilaga § 19:59)
På UNF:s distrikts och föreningars årsmöten inkommer sällan motioner. Vilket är synd för att
det gör att medlemmar har svårare att påverka sin förening och gör årsmöten svårare när förslag
läggs på mötet. Jag tror att detta delvis beror på att många glömmer bort att skriva och skicka in
motioner i tid.
Distriktsårsmöten kallas som senast två månader innan årsmötet och motioner ska vara inne
senast sex veckor före mötet. Föreningsårsmöten kallas som senast fyra veckor innan årsmötet
och motioner ska vara inne senast två veckor före mötet. De flesta börjar inte tänka på motioner
förrän de blir kallade till årsmötet. Alltså har en oftast bara två veckor på sig att komma på en
motion, skriva den och skicka in den. Det är onödigt kort tid.
Det är sällan distriktens och föreningarnas årsmöten har överväldigande mycket handlingar som
ombud och styrelse måste gå igenom innan årsmötet och jag ser inget behov av de har så lång tid
mellan sista motionsdag och årsmötet. Därför tycker jag att motioner ska vara inskickade till
årsmöten senast två veckor före distriktsårsmötet och en vecka före föreningsårsmötet. Det
skulle göra det enklare att motionera och delta i UNF:s demokrati.

Kongressen föreslås besluta:
att

ändra § 3:2 fjärde stycket i stadgar till:

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

ändra § 4:2 fjärde stycket i stadgar till:

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

Motionärer:
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
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Victor Andersson
Pontus Beskow Borg
Hampus Haugland
UNF Nätverkets Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motionen längre tid att
skriva motioner
Behovet motionärerna lyfter om att bättra på UNF:s interna demokrati är definitivt en fråga som
kräver konstant översyn och utveckling. Dock är det inte endast genom stadgeändringar som vår
interna demokrati förbättras, det görs även genom kontinuerlig folkbildning inom våra distrikt
och föreningar. Medlemmar har ett helt år på sig att fundera över motioner till årsmöten,
distrikts- och föreningsstyrelser har även ett år på sig att uppmuntra medlemmarna att skriva
motioner hela vägen fram till motionsstoppet.
Att ändra i stadgarna ska inte heller göras som en snabblösning, det måhända vara så att
förslagen från motionärerna är en någorlunda bra lösning för UNF som organisation just nu,
eller de kommande två åren, men våra stadgar bör inte ändras från kongress till kongress. Om 3
år kan det vara så att en, eller två veckor blir alldeles för kort tid för en distrikt- eller
föreningsstyrelse att besvara alla inkomna motioner på.
Att ändra i stadgar istället för att lösa det grundläggande problemet i verksamheten är inte ett
långsiktigt alternativ. Dock ser förbundsstyrelsen positivt på andra typer av förslag som kan
tänkas lösa samma problem.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta

att

avslå förslaget i sin helhet
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Motion: Tydligare regler kring extra DÅM
(punkt 8qq, bilaga § 19:60)
Ordinarie distriktsårsmöte
Ibland blir det fel och det missas att kallas till distriktsårsmöte. Det är inget önskvärt men det
händer. Därför finns det möjligheter i UNF: stadgarna om hur det ska gå att åtgärda. UNF:s
stadgar § 3:2 tredje stycket säger:
”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.”
Det betyder att om ett distrikt missar att kalla till årsmöte i tid så kan förbundsstyrelsen kalla till
det senare. Ett problem med detta är att det inte är specificerat hur långt i förväg som
förbundsstyrelsen måste kalla till distriktsårsmöte. Jag är osäker om förbundsstyrelsen officiellt
har tolkat frågan men vissa menar att det måste vara två månader i förväg medan andra menar
att det går att göra dagen innan. Därför föreslås en ny bisats till sista meningen i stycket: ”, dock
senast två veckor innan distriktsårsmötet öppnas.” På så vis blir det tydligare i stadgarna och det ges
möjlighet för förbundsstyrelsen att kalla till distriktsårsmöte inom en relativt nära framtid.
Extra distriktsårsmöte
Nuvarande stadgar ger även ett annat sätt att kalla till distriktsårsmöte, nämligen genom extra
distriktsårsmöte § 3:3 första stycket:
”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 haft verksamhet under året.”
Detta har tolkats till att om distriktsstyrelsen har missat att kalla till distriktsårsmöte så kan de
kalla till ett extra distriktsårsmöte i stället. Extra distriktsårsmöte får endast behandla frågorna
som de kallas för (§ 3:3 andra stycket) och ska kallas senast en månad innan det öppnas (§ 3:3
tredje stycket). Men så länge det extra årsmötet kallas med samma frågor som ett ordinarie
årsmöte så har det kunnat ersätta det ordinarie årsmötet.
Det har gjort att distrikt som missat att kalla till distriktsårsmöte i tid i stället kan göra det genom
extra distriktsårsmöte. Möjligheten har varit extra viktig under kongressår då kongressombud
måste rapporteras in senast en viss tid inför kongressen. Men med förändringarna kring
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ordinarie distriktsårsmöte som denna motion föreslår så försvinner det behovet då
förbundsstyrelsen kan kalla till distriktsårsmöte.
Nuvarande tolkning av stadgar må vara praktisk men den är också farlig. Om det går att kalla till
extra distriktsårsmöte i stället för ordinarie distriktsårsmöte så finns det aldrig någon anledning
att kalla till distriktsårsmöte två månader i förväg, varför göra det när det går att kalla till extra
distriktsårsmöte en månad i förväg? Samtidigt kommer aldrig motioner att behandlas, då
motioner inte kan skickas till extra distriktsårsmöte. Det finns heller inga regler om hur
handlingar ska skickas ut och därför borde de rimligen kunna skickas samma dag eller inte alls.
Det är för att extra distriktsårsmöten är till för att komplettera ordinarie distriktsårsmöte och
inte för att ersätta dem. Om nuvarande tolkning av stadgar står kvar bör även andra former av
extra årsmöten i stadgar också tolkas lika. Detta skulle leda till att även en extra kongress skulle
kunna kallas som ersätter ordinarie kongress. Extra kongresser behöver bara kallas en månad
innan kongressen öppnas och har heller inga regler om motioner eller när handlingar behöver
skickas ut.
Det går alltså att tolka att förbundsstyrelsen bara behöver kalla till kongress en månad i förväg,
strunta i att skicka ut handlingar och inte ta emot motioner. Om det någonsin skulle hända vore
det förödande, det skulle förstöra mycket av vår föreningsdemokrati. Jag tror inte att
förbundsstyrelsen skulle göra så, men varför riskera det? Vad händer om någon skulle vilja
förstöra för UNF någon gång i framtiden? Vi måste värna om UNF:s demokrati och skydda den,
även från det osannolika.
Därför är det viktigt att det inte går att tolka stadgar som att det går att ersätta ordinarie
årsmöten med extra årsmöten.
Följdändringar
Ett problem som uppstår med förslaget på ändringar av stadgar kring hur ordinarie
distriktsårsmöte kan kallas av förbundsstyrelsen är motioner. Om förbundsstyrelsen kallar till ett
distriktsårsmöte två veckor i framtiden så finns det inte möjlighet för motioner att komma in i
tid. Därför föreslås även en ändring av §3:2 fjärde stycket av stadgar (som reglerar när motioner
ska ha inkommit och hur de ska behandlas) för att det ska gå att skicka in motioner även när
förbundsstyrelsen kallar till distriktsårsmöte.
Argumentation
Om en tror att det inte spelar så stor roll hur årsmöten kallas och hur de sker så kan dessa
förändringar ses som onödiga. Men stadgarna är våra demokratiska spelregler och hur de tolkas
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kan spela stor roll för hur vem som får makt och hur makten ser ut. Det är farligt att ge allt för
stora möjligheter till styrelser och det är nödvändigt att värna om våra högsta beslutande organ,
årsmötena.
Vi lever i en tid där politiken blir allt fulare. Bara förra året blev utfördes ett kuppförsök på en
annan civilsamhällesorganisation, PeaceWorks. Personer från nationalistiska organisationer
försökte att utnyttja ett digitalt årsmöte där många mötesberättigade hindrades från att delta för
att själva ta makten över organisationen. Som tur var fanns möjligheter i stadgar för de externa
revisorna att kalla till ett extrainsatt årsmöte, till dess åtgärdades de tekniska problemen och det
mobiliserades medlemmar för att hindra kuppen.
UNF:s uppbyggnad gör oss mycket svårare för externa att påverka, men det är fortfarande viktigt
att vidare utveckla våra stadgar för att ytterligare stärka våra stadgar.
Kongressen föreslås besluta:
att

ändra § 3:2 tredje stycket i stadgar till:

”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, dock senast två veckor innan distriktsårsmötet öppnas.”
att

lägga till följande mening på slutet av § 3:2 fjärde stycket i stadgar:

”Om förbundsstyrelsen kallat till distriktsårsmötet ska motioner i stället inkommit till distriktsstyrelsen
senast en vecka före distriktsårsmötet, då behöver distriktsstyrelsen inte yttra sig över motionerna.
att

lägga till ett nytt stycke sist i § 3:3 av stadgar som lyder:

”Ett extra distriktsårsmöte kan inte helt ersätta ett ordinarie årsmöte”
att

lägga till ett nytt stycke sist i § 2:3 av stadgar som lyder:

”En extra kongress kan inte helt ersätta en ordinarie kongress”

Motionärer
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
UNF Nätverkets Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om tydligare
regler till extra distriktsårsmöte
Det är positivt att medlemmarna är uppmärksamma på potentiella problem och hot mot UNF:s
interndemokrati. Därför är det glädjande att den här motionen inkommit till kongressen.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild om att extra distriktsårsmöten inte är tänkta att
användas som ersättning för ordinarie distriktsårsmöten. Samtidigt är stadgarna skrivna så att
det inte finns något som hindrar distrikt från att gå tillväga på det viset. Därför tycker
förbundsstyrelsen att det har varit naturligt att distrikt som missat att kalla till ordinarie årsmöte
i år försökt lösa situationen på bästa sätt och dessutom hinna välja kongressombud.
Förbundsstyrelsen anser att motionärerna för fram kloka resonemang om både de risker som
finns både kring att förtroendevalda kan missbruka nuvarande skrivningar och hot
om årsmöteskupper från grupper som inte delar UNF:s värderingar. Därför tycker
förbundsstyrelsen att motionen sista två att-satser är bra då de förhindrar att extra årsmöten kan
fatta lika många och genomgripande beslut som ordinarie årsmöten. Samtidigt öppnar de
föreslagna skrivningarna upp för att vissa ärenden som normalt hanteras på ordinarie årsmöten
kan hanteras på extra årsmöten. Detta är bra då det exempelvis kan hända att ekonomiska
berättelsen inte är färdig till det ordinarie distriktsårsmötet, eller att det inte går att få ihop en
full styrelse för tillfället. Sådana frågor kan då behandlas på ett extrainsatt årsmöte vid ett senare
tillfälle.
Förbundsstyrelsen anser att det är tydligt att det i tredje stycket i § 3:2 menas att
förbundsstyrelsen också behöver kalla två månader innan ett ordinarie distriktsårsmöte som ska
hållas senare under året. Därför anser vi att motionens första två att-satser bör avslås.
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Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att

avslå motionens första två att-satser

att

bifalla motionens två sista att-satser
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Motion: Motdrags ansvarige utgivare (punkt
8rr, bilaga § 19:61)
Motdrag är UNF:s medlemstidning och det är en fruktansvärt bra sådan. Den är känd bland
liknande medlemstidningar för att hålla hög kvalité. 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 en risk för 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.

Kongressen föreslås besluta:
att
uppdragsge förbundsstyrelsen att uppdatera ”Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag”
så att den ansvariga utgivaren för Motdrag ska vara redaktören
Motionärer:
Simon Schönbeck
Lowe Elfström
UNF Nätverkets Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om ansvarig
utgivare
Vi instämmer med motionsskribenterna i att UNF:s medlemstidning Motdrag sannolikt är en av
de bästa medlemstidningarna som finns. De senaste åren har UNF:s förbundsstyrelser satsat
mycket på att utveckla Motdrag där hela tidningen har gjorts om, och för första gången finns
även Motdrag online. Därtill har budgeten för Motdrag successivt ökats för att kunna utveckla
och satsa ännu mer.
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 anser dock att det inte ska vara ett kongressbeslut som statuerar vem som ska
vara ansvarig utgivare för Motdrag. Förändringar kan ske under en mandatperiod som
exempelvis gör att det ska finnas en ansvarig utgivare för den fysiska tidningen och en ansvarig
utgivare för hemsidan. Därtill kan Motdrag som numera har en chefredaktör och inte redaktör i
framtiden också byta titel på tjänsten, och på så sätt behöva göra förändringar som inte bör vara
bundna av kongressbeslut. Ytterligare en aspekt är att Motdrag kan utvecklas till den nivå att det
behövs fler som jobbar med tidningen och anställer fler redaktörer.
Utifrån motionen skulle det innebära att det krävs kongressbeslut och då krävs en ny kongress
(eller extra) när förutsättningarna förändras för Motdrag.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion: Inrätta ett historieutskott (punkt
8ss, bilaga § 19:62)
Ponera att du är intresserad av UNF:s historia och går in på vår hemsida för att läsa mer. Där
möts du av en text som endast är ett fåtal stycken lång och inte alls djupgående. Texten är
välskriven, men väsentliga delar är grovt förenklade och personliga berättelser saknas. Det är
något mycket viktigt som saknas då vår historia är viktig för att både denna och kommande
generationer UNF:are ska kunna veta varifrån vi kom.
Det må låta krasst men om tio år kommer de flesta som grundade UNF på 70-talet att ligga i
graven. Det är en stor historieskatt som går miste ifall vi inte tar tillfället i akt och ser till att
deras berättelser och minnen dokumenteras.
Jag föreslår att förbundsstyrelsen tillsätter ett utskott för att skriva en volym om UNF:s historia
under åren 1970–1980. Denna ska berätta om historien i större drag men bör i huvudsak
innehålla personliga berättelser och anekdoter från de som var med när den nya organisationen
tog sina första stapplande steg. Verket skulle kunna variera i längd, men det viktiga är att det är
fördjupande och visar den historieskatt som finns.
Arbetet bör förhoppningsvis vara klart till kongressen 2023, dock beror tiden att ta fram verket
på ambitionsnivån. Förhoppningsvis blir det den första av flera volymer om UNF:s historia som
ju än idag fortsätter att utvecklas.

Jag föreslår därför kongressen besluta:
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta ett utskott för att bevara och dokumentera

UNF:s historia,

att

det nämnda utskottet får i uppdrag att ta fram en volym om UNF:s historia under åren

1970-1980 och
att

verket ska innehålla statistik, översiktligt information och personliga berättelser

Wilhelm Wirén
UNF Värnamo
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om att Inrätta
ett historieutskott – Annars dör historien ut
Förbundsstyrelsen vill tacka för motionären för en angelägen och viktig motion som ska syftar
till att bevara och dokumentera vår historia. Förbundsstyrelsen instämmer med motionären i att
vår historia bör och ska sparas för framtida generationer. Vi har en historia att vara stolta över
och en historia som gjort avtryck såväl före bildandet av UNF som efter.
För att ta vara på vår historia har UNF tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen sedan en
lång tid tillbaka ett gemensamt arkiv med material, berättelser och dokument som går tillbaka till
slutet på 1800-talet. Arkivet finns på vårt kansli på Stora Essingen. På vårt förbundskansli är
också vår administrativa sekreterare ansvarig för att upprätthålla och arkivera material som
skapas i modern tid så att detta är väldokumenterat.
2010 togs det även fram en bok under namnet ”40 år av kamp och kärlek” som innehåller
personliga berättelser från medlemmar som berättar om sina upplevelser från åren 1970-2010. I
boken finns även statistik och översikt kring vilka som satt i förbundsstyrelsen genom åren.
Mycket finns väldokumenterat och förbundsstyrelsen tar med sig motionärens önskan om att
detta ska vara mer tillgänglig för allmänheten.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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