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Förbundsstyrelsens förslag nr 10  
om Budget för 2022–2023 (13a)
Bakgrund
De senaste åren har UNF:s intäkter minskat och därmed har även kostnaderna behövt minskas. 
Som det ser ut nu är 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 effektivisera ekonomin och har nu valt att lägga en budget 
som på en två årsperiod kommer gå med ett balanserat resultat, alltså varken plus eller minus. 
Vi kommer gå plus 2022 men gå back 2023. Sammantaget blir resultatet balanserat på en 
kongressperiod. 

Huvudsakliga förändringar
Miljonlotteriet:  

Vårt överskott minskar och för kommande år räknar vi med att 2022 få 11 miljoner och 2023 11 
miljoner kronor utifrån de prognoser som vi nu har fått. Av det överskottet betalar vi tillbaka 
1 miljon till det gemensamma internationella arbetet vi har. Vi betalar även ca 150 000kr till en 
gemensam kursgårdsfond som vi har inom IOGT-NTO-rörelsen. 

Vit Jul:  

Vit Jul omorganiseras och flyttas från IOGT-NTO till Junis. Där sker en effektivisering av 
kostnaderna och vi kommer därför  bidra 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. Det är inte förbundsstyrelsen som föreslår arvoderingsgrad utan 
det är valberedningen.   
 
Infrastrukturen har vi under mandatperioden arbetat för att effektivisera kostnaderna på och 
därmed har vi kunnat spara en del där över tid. 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.

Personalorganisationen har vi en satsning som handlar om att vi anställt en som ska hantera 
vår ekonomi och flyttat hit pengar istället för att det ligger 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. Utöver det så är även en satsning som nämns kring personal som 
förbundsstyrelsen ser som ett stöd som kommer att gynna distrikt och föreningar.  
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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. Vi har även fört in resurser för en ny utbildning som heter Påverkaren, samt resurser till 
Höjdarakademin. 

Under posten Arbetsplan och projekt finns ekonomi avsatt för arbetsplansprojekt, 
kommunrankingen, Almedalen, POPBOX och de kongressuppdrag som brukar tillkomma. 
Vi har en ny post som heter Samverkan. Många av dessa kostnader har tidigare funnits 
under Arbetsplan och projekt, samt infrastruktur. Vi har valt att tydliggöra att samverkan rör 
internationellt arbete, Vit Jul, vår närvaro i EU, medlemsavgifter vi betalar till exempelvis Movendi 
och vårt bidrag till kursgårdsfonden. Alla viktiga delar i vårt lokala och globala arbete.

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 1 040 000 kr 2022 
och sen ett verksamhetsresultat på minus 1 635 000 kr 2023. Eftersom vi använder vårt överskott 
från Miljonlotteriet ett år senare men får intäkten samma år så påverkas verksamhetsresultatet på 
detta sätt. Om vi däremot tittar på den sista raden, där vi kan se hur mycket vi tar från vårt egna 
kapital så ser vi att årsresultatet 2022 hamnar på plus 1 095 000 kronor. När det gäller 2023 blir 
årsresultatet minus 1 250 000 kr. Vi tycker det är viktigt att vår budget försöker hålla fokus på att 
intäkter och utgifter är i balans över en kongressperiod.  

Förslag på beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att fastställa huvudbudgeten för 2022 och 2023
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Huvudbudget UNF För jämförelse: 
Utfall 2019

För jämförelse: 
Utfall 2020

För jämförelse: 
Budget 2021

Budgetförslag 
2022

Budgetförslag 
2023

Intäkt

Bidrag 16 670 425 kr 16 168 624 kr 16 750 000 kr 14 800 000 kr 14 800 000 kr

Försäljning 86 820 kr 76 322 kr 80 000 kr 70 000 kr 130 000 kr

Övriga intäkter 387 239 kr 272 176 kr 125 000 kr 50 000 kr 50 000 kr

Summa intäkter: 17 144 484 kr 16 517 122 kr 16 955 000 kr 14 920 000 kr 14 980 000 kr

Kostnad

1. Förbundsorganisation  
- Styrelse

919 100 kr 788 009 kr 995 000 kr 875 000 kr 885 000 kr

2. Förbundsorganisation  
- Infrastruktur

1 661 083 kr 1 315 632 kr 1 610 000 kr 1 040 000 kr 1 040 000 kr

3. Stöd till landet  
- Personal

7 735 230 kr 7 639 637 kr 8 115 000 kr 8 685 000 kr 8 915 000 kr

4. Stöd till landet  
- Pengar

1 411 059 kr 1 199 043 kr 2 200 000 kr 1 175 000 kr 1 175 000 kr

5. Stöd till landet - 
Information och material

756 610 kr 686 535 kr 790 000 kr 840 000 kr 785 000 kr

6. Verksamhet 
 - Bildningsverksamhet

840 042 kr 410 529 kr 980 000 kr 855 000 kr 925 000 kr

7. Verksamhet  
- Arbetsplan & projekt

1 581 208 kr 2 203 315 kr 1 770 000 kr 440 000 kr 340 000 kr

8. Verksamhet  
- Kongress

1 049 852 kr 39 500 kr 800 000 kr 200 000 kr 700 000 kr

9. Verksamhet 
 - Samverkan

0 kr 0 kr 0 kr 1 850 000 kr 1 850 000 kr

10. Insamling 1 034 000 kr 900 000 kr 900 000 kr 0 kr 0 kr

Summa kostnader: 16 988 184 kr 15 182 200 kr 18 160 000 kr 15 960 000 kr 16 615 000 kr

Verksamhetsresultat: 156 300 kr 1 334 922 kr -1 205 000 kr -1 040 000 kr -1 635 000 kr

Avskrivningar - Inventarier 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Resultat efter avskrivningar: 156 300 kr 1 334 922 kr -1 205 000 kr -1 040 000 kr -1 635 000 kr

Ränteintäkter 538 743 kr 63 244 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr

Räntekostnader -7 496 kr -2 055 kr -1 000 kr -5 000 kr -5 000 kr

Resultat efter  
finansiella poster: 687 547 kr 1 396 111 kr -1 166 000 kr -1 005 000 kr -1 600 000 kr

Avsättning för kongressen -400 000 kr -350 000 kr

Upplösning för kongress 400 000 kr 400 000 kr 200 000 kr 350 000 kr

Avsättningar

Upplösning av specifika 
nykterhetsfrämjande medel

17 731 211 kr 13 824 374 kr 13 500 000 kr 12 900 000 kr 11 000 000 kr

Avsättning av specifika 
nykterhetsfrämjande medel

-14 009 374 kr -13 646 625 kr -13 500 000 kr -11 000 000 kr -11 000 000 kr

Budgeterat årsresultat efter 
bokslutsdispositioner: 4 809 384 kr 1 573 860 kr -766 000 kr 1 095 000 kr -1 250 000 kr
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Ekonomiutskottets svar på förbundsstyrelsens förslag  
om Budget för 2022–2023
Vi har granskat förbundsstyrelsens förslag till budget för 2022–2023. Utifrån våra perspektiv 
har vi inga avvikande meningar på hur budgeten ska vara utformad. Därför instämmer vi med 
förbundsstyrelsens förslaget till budget för 2022–2023.

Kongressen föreslås besluta

att bifalla propositionen i sin helhet
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Förbundsstyrelsens förslag nr 11 om Kampfond (13b)
Bakgrund
UNF och dess medlemmar har genom åren använt många olika metoder för att påverka
samhället. Praktiserandet av vissa av dessa metoder kan leda till att personer bryter mot lagen när de 
bedriver politik, exempelvis genom civil olydnad.

Detta riskerar att leda till negativa konsekvenser för individer genom exempelvis böter. Då är det 
bra om vi solidariskt kan hjälpa de som hamnar i knipa på grund av att de aktivt bedriver
kampen för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.

Någon slags kassa eller fond borde kunna skapas som medlemmar och sympatisörer kan skänka 
pengar till, och den som behöver kan då få stöd därifrån.

Rykten säger att UNF en gång i tiden har haft en kampfond. Det är dags att återinföra den nu!

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa UNF:s kampfond.
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Framtidsutskottets svar på förbundsstyrelsens förslag om Kampfond
UNF har alltid påverkat genom en blandning av lobbyism och aktivism. Det finns gränser för 
aktivism, såsom Sveriges lagar, men det behöver inte begränsa aktivismen. Vi tror inte på att 
aktivism från UNF ska innefatta förstörelse av statlig eller privat egendom eller personskador. Vi 
tror på en aktivism som följer lagen men ändå har påverkanskraft, såsom demonstrationer. 

Det går idag att få stöd för kampaktiviteter från förbundet, såsom för lobbyistiska politikersamtal 
eller aktivistiska affischeringar. Vi tror inte att en fond som ger möjlighet att bekostar lagbrott 
är rätt väg för UNF att gå i framtiden. Vi vill inte begränsa enskilda UNFare att begå lagbrott i 
aktivismens namn, men att detta inte ska vara något som UNF tydligt bekostar. Vi håller med om 
att kampen mot alkoholindustrin inte stannar vid lagen men att tydliga lagbrott riskerar allvarliga 
konsekvenser och att UNF hamnar i dålig dager. 

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta

att  avslå propositionen i sin helhet 
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Motion nr 20 om Servicen kring banktjänster  
för unga i ideell sektor (13c)
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.

Förslag till beslut

att Ungdomens Nykterhetsförbund driver frågan om servicen kringbanktjänster för unga 
 i ideell sektor i LSU – Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Undertecknat
Hampus Haugland
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Servicen kring banktjänster för unga i 
ideell sektor
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 UNF-landet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att bifalla motionen i sin helhet
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Ekonomiutskottets svar på motion om Servicen kring banktjänster för unga i 
ideell sektor
Vi instämmer med motionärens problembild. Det finns stora problem för föreningar att starta 
bankkonton idag och bankernas service är ofta undermålig. Vi tror även att det är en fråga som är 
lämplig att driva inom LSU, då de har kompetensen och legitimiteten att driva denna typ av frågor. 
Därför föreslås bifalla motionen i sin helhet.

Kongressen föreslås besluta

att bifalla motionen i sin helhet
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Motion nr 21 om Banktjänster (13d)
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.

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 på motion om Banktjänster
Tack för denna motionen. Förbundsstyrelsen delar motionärens andemening och delar synen 
på problematiken kring banktjänster. Vi ser det dock som problematiskt att anta motionärens 
att-satser 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.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Ekonomiutskottets svar på motion om Banktjänst
Det är besvärligt med bankkonto och ofta kostar de mycket pengar. Ekonomiutskottet  håller 
med motionärerna om att det behövs finnas mer information på vår hemsida om bankkonton 
för att underlätta föreningarnas arbete. Däremot tycker vi inte det är rimligt att ge pengar till 
föreningar endast för att de har ett bankkonto. Varför ska en förening som väljer att spara pengar 
på bankkonto bestraffas? Vidare tycker vi det är fel att välja just Swedbank för ett samarbete. 
Swedbank är en bank som blivit ertappad i ett flertal oetiska affärer de senaste åren och många 
föreningar och distrikt har inte Swedbank idag. Vi anser att låg kostnad inte är en tillräckligt god 
anledning att försumma Swedbanks oetiska handlingar. Vi känner också att ta bort valmöjligheten 
för föreningar att välja eller byta vilken bank de tillhör har en negativ inverkan på föreningsarbetet. 
Därför tycker vi inte att UNF bör knyta sig till just Swedbank. 

Kongressen föreslås besluta

att  bifalla motionens första att-sats

att avslå motionens andra att-sats

att avslå motionens tredje att-sats
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Motion nr 22 om Medlemsavgift (13e)
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 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 på motion om Medlemsavgift
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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Ekonomiutskottets svar på motion om Medlemsavgift
Vi förstår motionärernas tanke, ett medlemskap ska betyda något. Men UNF:s medlemmar är 
ungdomar som kan ha svårt att betala en medlemsavgift, oavsett summa. En medlemsavgift blir en 
stor tröskel för många och vi tror att det är en onödigt stor tröskel. Vi är rädda att en medlemsavgift 
skulle försvåra för många att vara medlemmar i UNF. Därför föreslår vi avslag på de två första  
att-satserna.

Det kan även vara svårt för föreningar och distrikt att själva administrera en medlemsavgift. För 
många föreningar är det så mycket administration med medlemsavgifter så de skulle ha svårt att 
införa dem själva. Förbundet har avsevärt enklare att administrera en medlemsavgift. Därför håller 
vi med motionärerna att även lokalt beslutade medlemsavgifter ska vara centralt administrerade och 
kongressen föreslås bifalla den tredje att-satsen.

Kongressen föreslås besluta

att  avslå motionens första att-sats

att  avslå motionens andra att-sats

att  bifalla motionens tredje att-sats
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Förbundsstyrelsens förslag nr 12  
om Medlemsavgift för 2022–2023 (13f)
Bakgrund
På föregående kongress beslutade kongressen att fastställa UNF:s medlemsavgift för denna 
mandatperiod att vara 0 kronor jämfört mot tidigare 50 kronor. Det tydliggjordes att distrikt och 
föreningar hade möjlighet att själva ta ut en medlemsavgift på respektive nivå för att kunna söka 
eventuella bidrag som kräver en högre summa än 0 kronor. 

Att inte ha medlemsavgift gör steget till att bekräfta sitt medlemskap lägre, men det finns också en 
risk i en avsaknad av stolthet kring att betala för något som UNF. Men förbundsstyrelsen ser värdet 
i att tillgängliggöra engagemanget och är därav av åsikten att inte ha någon medlemsavgift. 

Vi behöver fortsatt besluta om att ha en summa för att vi ska kunna söka vissa bidrag, även om 
denna summa är 0 kronor.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att fastställa UNF:s medlemsavgift för 2022 och 2023 till 0 kronor/år.
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Ekonomiutskottets svar på förbundsstyrelsens förslag om Medlemsavgift för 
2022–2023
Vi instämmer med förbundsstyrelsens förslag och motivation att medlemsavgiften på 0 kr/år 
tillgängliggör ett engagemang samt att det väger starkare än potentiell avsaknad av stolthet som en 
högre kostnad skulle ingjuta. Ekonomiutskottet instämmer med förslaget om medlemsavgift.

Kongressen föreslås besluta

att bifalla propositionen i sin helhet


