


Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

1

Välkommen till UNF:s 29:e kongress 
30 juni till 4 juli 2021!
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Förord
Hur inleder en kongresshandlingarna egentligen? Vad är det vi vill lyfta fram och berätta, vad är det 
en borde skriva? 

För två år sedan under kongressen i Örnsköldsvik valdes den här förbundsstyrelsen, med 
ambitionerna och tankarna om att förändra UNF och bygga organisationen för framtiden. Det 
har varit en minst sagt utmanande mandatperiod för alla. Vi har fått vända och vrida, fundera 
och utveckla vår organisation och vårt sätt att engagera och skapa en meningsfull fritid för unga i 
Sverige. Vi har tagit de förutsättningar som givits och lyckats ge nästan allt det som vi hade hoppats 
på när vi tillträdde, men ännu är vi inte klara. 

Nu är det dags för UNF:s digitala kongress! Även fast kongressen inte kommer att vara fysisk, har 
du som ombud och medlem ändå chansen att påverka och förändra UNF:s framtid till det du tycker 
vi borde lägga tid, fokus och engagemang på under nästkommande mandatperiod. Kongressen 
handlar inte om förbundsstyrelsen. Den handlar om er ombud.  Det handlar om vad UNF ska göra 
för verksamhet, och vilken politik vi ska driva. Vi litar på att ni kommer att ta det ansvar som krävs. 

Vi önskar att ni, för att detta ska bli en så bra kongress som möjligt, är snälla och visar respekt mot 
varandra under förhandlingarna. Vi alla vill UNF:s bästa och det är genom debatt som vi utmanar 
oss och blir bättre. 

Tänk stort och långsiktigt. Även om mandatperioden bara är två år behöver vi se längre än så för att 
kunna bygga en hållbar organisation för framtidens UNF:are. 

See the bigger picture. Tänk på vad de beslut som vi tar kan få för effekt både nu och i framtiden. 
Om vi lyfter blicken kommer vi ta bättre beslut.

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och hoppas på en ännu bättre framtid. Vi gör skillnad, vi är 
en folkrörelse för unga av unga. Vi ses i kampen! 

Hälsningar 

Förbundsordförande 

Jane Segerblom och Filip Nyman 
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Ordlista
 Huvudförslag  Det förslag som fått mest stöd 

 Motförslag  Förslag som ställs mot huvudförslag 

 Ansvarsfrihet  Godkännande av styrelsens arbete för föregående år 

 Att-sats  Själva kravet i ett yrkande, motion eller förslag 

 Arbetsplan  Plan för organisationens arbete

 Avslag  Att rösta nej på ett förslag 

 Avslagsyrkande  Förslag att mötet ska rösta emot ett förslag

 Balansräkning  Lista på organisationens tillgångar

 Beslutsmässig  Med rätt att fatta beslut 

 Beslutsprotokoll  Protokoll som bara tar upp besluten, inte diskussionen 

 Bifalla  Gå med på, rösta för 

 Bifallsyrkande  Förslag att mötet ska bifalla (rösta för) ett förslag 

 Bokslut  Ekonomisk sammanställning med balans-  
  och resultaträkning 

 Budget Plan för beräknade utgifter och inkomster 

 Dagordning  Planering över dagen där tider för förhandlingar,  
  fika och andra aktiviteter finns med

 Diskussionsprotokoll  Protokoll som, förutom besluten, innefattar vem   
  som sagt vad. Den här typen av protokoll skrivs  
  det på UNF:s kongresser 

 Föredragande  Den som berättar om, föredrar, en fråga 

 Föredragningslista  Lista över ärenden som ska behandlas på mötet 

 Förtroendevald  Person som demokratiskt utsetts till uppdrag,  
  till exempel i en styrelse

 Justera  Läsa igenom, kontrollera och skriva under ett protokoll 

 Justerare  Person som utsetts att justera ett protokoll 

 Jämka sig  Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla  
  med ett annat förslag

 Kontrapropositionsvotering  Turnering för olika förslag, liknar tävlingar med  
  semifinal och final 

 Könskvotering  Bestämmelse om att ett visst antal män, kvinnor  
  eller icke-binära måste ingå i någonting 

 Majoritet  Mer än hälften av rösterna 

 Mandat  Uppdrag, befogenhet 
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 Motion  Skriftligt förslag som inkommit till kongressen eller  
  årsmötet i förväg 

 Nominera  Föreslå personer till förtroendeuppdrag 

 Ordningsfråga  Ärende som inte direkt berör pågående debatt, utan som  
  handlar om mötets former, mötesordningen.  
  Kan tas upp när som helst under ett möte. 

 Plenum  Möte

 Presidium  Mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare) 

 Protokoll  Skriftlig anteckning av beslut 

 Reservation  Notering i protokollet att en inte instämmer i beslutet 

 Resultaträkning  Sammanställning av intäkter och kostnader  
  under ett räkenskapsår 

 Revisor  Person vald till att granska verksamhet och ekonomi 

 Revisionsberättelse  Revisorernas rapport med förslag efter revisionen 

 Räkenskapsår  Den tid bokföringen omfattar 

 Röstlängd  Anteckning av antal röstberättigade 

 Rösträknare  Mötesdeltagare som räknar röster vid votering 

 Sluten omröstning  Anonym omröstning 

 Streck i debatten  Om mötet beslutar att sätta streck i debatten  
  så avrundas diskussionen

 Talarlista  Lista över dem som begärt ordet 

 Valberedning  Förtroendevalda som har till uppgift att  
  förbereda val till exempelvis styrelsen 

 Verksamhetsberättelse  Styrelsens rapport över vad som hänt sedan s 
  enaste kongressen eller årsmötet 

 Votering  Omröstning 

 Yrka  Föreslå 

Om det är något du inte förstår – ett ord, en propositionsordning, eller vad som helst – be
presidiet förklara! Om det är något du tror att någon annan inte förstår – be presidiet förklara!
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Förslag till föredragningslista (4)
1. Kongressens öppnande

2. Kongressens stadgeenliga utlysning

a. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud

b. Ställningstagande till om kongressen har kallats enligt stadgarna

c. Ställningstagande till om kongressen är beslutsmässig

3. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

b. Mötessekreterare

c. Rösträknare

d. Protokolljusterare

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Fastställande av arbetsordning

6. Rapport om valda kongressutskott

7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser

a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019

b. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

8. Övriga rapporter

a. Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Resepolicy för UNF

b. Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Rutin och handlingsplan vid uteslutningsärenden

c. Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Demokratiutredningen

d. Förbundsstyrelsens rapport nr 4 Klimatengagemang

e. Riksstyrelsens rapport nr 1 Kongressort

9. Förbundsstyrelsens ekonomiska rapporter och revisionsberättelser

a. Internrevisorernas rapport

b. Förbundsstyrelsens årsredovisning med revisionsberättelser´

c. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 2019 och 2020

d. Fastställande av balans- och resultaträkning 2019 och 2020

e. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen gällande 2019 och 2020

f. Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Finansieringsstrategi

10. Förslag rörande verksamhet

a. Förbundsstyrelsens förslag nr 2 Arbetsplan 2022–2023

b. Förbundsstyrelsens förslag nr 3 UNF:s uppdrag

c. Förbundsstyrelsens förslag nr 4 Bildningssystem

d. Förbundsstyrelsens förslag nr 5 Riktlinjer för UNF:s personalresurser

e. Motion nr 1 Hållbar värvning

f. Motion nr 2 Mer bildning!

g. Motion nr 3 Att ta tag i hemsidan

h. Motion nr 4 Handlingshjälp
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11. Förslag rörande ideologi och politik

a. Förbundsstyrelsens förslag nr 6 Nytt drogpolitiskt program

b. Motion nr 5 Fokus Förebygg

c. Motion nr 6 Tydligare världsbild

12. Förslag rörande stadgar och principer

a. Förbundsstyrelsens förslag nr 7 Revidering av stadgar

b. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 UNF:s principer

c. Förbundsstyrelsens förslag nr 9 Uppförandekod

d. Motion nr 7 Inkluderande mat

e. Motion nr 8 Kött som kost inom UNF

f. Motion nr 9 Förtydligande kring animaliska måltider inom UNF

g. Motion nr 10 Vegoundantag för Julkursen

h. Motion nr 11 Riktlinjer

i. Motion nr 12 Ändring av stadgarna rörande föreningens organisation och egna stadgar

j. Motion nr 13 Borttagning av obligatoriskt val av sekreterare för distrikt och föreningar

k. Motion nr 14 Tydligare regler kring extra DÅM

l. Motion nr 15 Längre tid att skriva motioner

m. Motion nr 16 Ta bort det obligatoriska årsmötesärendet gällande årsmötesutskott

n. Motion nr 17 Begränsning av energidrycker

o. Motion nr 18 Medlemsavgift i stadgarna

p. Motion nr 19 UNF:s distriktsgränser

13. Förslag rörande ekonomi

a. Förbundsstyrelsens förslag nr 10 Budget för 2022–2023

b. Förbundsstyrelsens förslag nr 11 Kampfond

c. Motion nr 20 Servicen kring banktjänster för unga i ideell sektor

d. Motion nr 21 Banktjänster

e. Motion nr 22 Medlemsavgift

f. Förbundsstyrelsens förslag nr 12 Medlemsavgift för 2022–2023

14. Övriga motioner och förslag

a. Motion nr 23 UNF Väst

b. Motion nr 24 Lagring av dokument

c. Motion nr 25 Ansvarig utgivare för Motdrag

d. Motion nr 26 Lättlästa texter

e. Motion nr 27 Medlemschatt

f. Motion nr 28 om Inrätta ett historieutskott – Annars dör historien ut

15. Valberedningens förslag angående poster i styrelsen

16. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
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17. Val av förbundsstyrelse

a. Ordförande

b. Sekreterare

c. Kassör

d. Bildningsledare

e. Ledamöter

18. Beslut om arvodering av förbundsstyrelsen

19. Val av två ledamöter i riksstyrelsen

20. Val av ombud på Movendikongressen

21. Internrevisorernas förslag Uppdragsbeskrivning för UNF:s internrevisorer

22. Val av internrevisorer

23. Val av valberedning med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem ersättare

24. Eventuella ytterligare val

25. Avslutning

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att  anta föredragningslistan.
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Anmälda ombud (2a)
Ombud och ombudsersättare till UNF:s kongress väljs av distrikten på deras årsmöten och anmäls till 
förbundskansliet. Följande ombud (och ersättare inom parentes) har anmälts till förbundskansliet.

Stockholm (7 ombud)

Roxanna Samuelsson
Amelie Lindgren
Wilma Eklund
Moa Källås
Gabriel Sirén

Uppsala (6 ombud)

Loke Wallin
Lego Wallin
Max Wallin
Noel Wallin
Omar Kiwan
Martynas Giedraitis
(Axel Andersson)

Södermanland (2 ombud)

-
-

Östergötland (3 ombud)

-
-
-

Jönköping (4 ombud)

Wilhelm Wirén
Ellinor Löf
Albin Carlstén
Henrik Yxing
(Hana Dindic)

Kronoberg (6 ombud)

Sara Johansson 
Zandra Klasson
Simon Malmborg
Owen Piksen
-
-
(Emma Axelsson)
(Felicia Grill)
(Ali Alshihan)

Kalmar (3 ombud)

-
-
-

Gotland (2 representanter)

-
-

Blekinge (2 ombud)

-
-

Skåne (5 ombud)

-
-
-
-
-

Halland (3 ombud)

Malin Johansson
Ludvig Sundell
Anna Johansson
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Väst (3 ombud)

Lowe Elfström
Simon Schönbeck
Nova Norell
(Pontus Beskow Borg)
(Moa Thörn)

Älvsborg (3 ombud)

-
-
-

Skaraborg (6 ombud)

Karin Eriksson
Angelina Udd
Tomas Fiala
Elin Borgström
Rebecca Luth Åkerstedt
Thea Afzelius
(Oskar Jarlemark)
(Tilde Mogren)
(Anton Berg)

Värmland (3 ombud)

Ronja Schlegel Petersen
Alva Mård
-
(Lovisa Boström)
(Charlie Boström)

Örebro (3 ombud)

Sigrid Björk
Sara Syrafi
Shiam Allaeddin
(Ida Andersson)
(Ida Göransson)

Västmanland (2 ombud)

-
-

Dalarna (3 ombud)

-
-

Gävleborg (8 ombud)

David Söderström
Oliver Andersson
Casper Rosén
Nour Eddin Badra
Alzal Al-Batti
Oscar Ylinen
Natali Ingeroth
Lovisa Ingeroth
(Las Osman)
(Ayysha Badra)
(Johan Dixelius)
(Ali Badra)
(Gustaf Dahlqvist)

Västernorrland (5 ombud)

-
-
-
-
-
(River Strindlund)

Jämtland (8 ombud)

Ida Lundberg 
Anton Loft
Esron Araia
Kahyas Arbab
Kevin Olof Niclas Wolgers
Jonas Olofsson
Mickle Mackel Alsaadeh
Mattis Hemå
(Pernilla Lundkvist)
(Jhonpaul Asaadeh)
(Hani Habte)
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Västerbotten (3 ombud)

Julia Lindell
Kim Nguyen
Ingrid Berglund
(Anna Berglund)
(Tyr Nilsson)

Norrbotten (10 ombud)
Victor Andersson
Waldemar Björnström
Amanda Dafors
Ebba Hedkvist
Johan Stoltz
Evie Thelin
Alexander Wallström
Ramona Wallström
Martin Wennberg
Elsa Wiklund
(Vendela Hansson)
(Irma Määttä)
(Siri Roshed Öman)
(Sabrina Medin)
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Kallelse (2b)
Enligt UNF:s stadgar § 2:2 mom. 2 ska förbundsstyrelsen kalla till kongress senast fyra
månader innan kongressen öppnas. Kallelse (kopia nedan) skickades ut via e-post  
den 19 februari 2021.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  anse kongressen stadgeenligt kallad.
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Valberedningens förslag nr 1 om Val av presidium (3)
Valberedningen föreslår kongressen besluta

att  välja Erik Levin, Sergio Manzanares, Lovisa Edström, Max Ås, Malin Andersson  
 och Jonatan Bengtsson till mötesordförande.
att  välja Jonathan Kraft, Olle Gynther Zillén och David Eriksson till mötessekreterare. 

Det kommer att föreslås totalt sju mötessekreterare, men övriga nominerade presenteras vid  
kongressens start.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Arbetsordning (5)
Bakgrund
Arbetsordningen har vi för att gemensamt komma överens om hur reglerna för kongressen ska 
se ut. Vissa delar av mötets upplägg regleras i stadgarna medan annat varierar från år till år. I år 
är arbetsordningen särskilt viktig eftersom vi möts på ett sätt vi inte har gjort förut. Vi måste 
vara extra noggranna med att ge alla som vill möjlighet att prata, att se till att personer från olika 
delegationer får ta del av varandras perspektiv och få alla att känna att vi på kongressen kan ta 
välinformerade, genomtänkta och bra beslut. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att anta arbetsordningen

Rättigheter
Alla medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen har rätt att yttra sig på UNF:s kongress. Detta kommer i år 
fungera så att alla medlemmar som vill kan få en användare i VoteIT med kommentarsrättigheter. 
Ombud, ersättare som aktivt ersätter och förbundsstyrelsen har förslagsrätt på våra kongresser, det 
har också valberedning och revisorer på specifika punkter. Förslagen kommer att läggas via VoteIT.

Röstlängd
Röstlängden kommer bestå av de röstberättigade ombud som närvarar under en omröstning. 
Röstlängden kommer fastställas genom närvaroanmälan i VoteIT inför varje beslutsblock. 
Röstlängden visar hur många ombud som totalt har rätt att rösta i blocket.

Föredragning
Inför mötet får varje förslagsläggare möjlighet att länka till en video. Detta gör det möjligt för 
förslagsläggaren att förklara bakgrunden till förslaget. Även de som svarar på förslag och motioner 
(förbundsstyrels och beredningsutskott) får möjlighet att göra en kortare video för att förklara sina 
svar. Innan mötet kommer till besluts- eller diskussionsfasen förväntas ombuden ha tillgodogjort sig 
informationen i föredragningarna. 

Förslagsläggare kommer också få tillgång till VoteIT och ha möjlighet att svara på frågor om 
förslaget under hela tiden från att VoteIT blir tillgängligt till dess att beslut har fattats.

Frågor
Det kommer att finnas ett särskilt rum i VoteIT där du kan skriva in frågor du har kring det 
praktiska i mötet, såsom tidsplan, tillgänglighet och liknande. Rummet kommer bemannas av en 
funktionär som försöker svara på din fråga så fort som möjligt.

Förslag
Alla ombud, ersättare som aktivt ersätter ombud, förbundsstyrelsen, revisorerna och 
valberedningen har rätt att lägga förslag på UNF:s kongress. Förslagen skrivs in i förslagsdelen 
i VoteIT och detta kan göras från och med att ombuden får tillgång till VoteIT till dess att 
förslagsmöjligheten stängs en halvtimme efter diskussionsgruppen om frågan. 
Under rubriken “Förslag” på punkten i föredragningslistan på VoteIT hittar du de förslag som redan 
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finns och längst ner knappen “Lägg till förslag”. För att lägga till ett förslag klickar du på denna 
knapp och fortsätter den redan påbörjade meningen så att det står ”föreslår att…” där … blir ditt 
förslag. Om du behöver hjälp att formulera ditt förslag kan du vända dig till delegationsledaren.
Samtliga förslag kommer att behandlas i beslutsfasen, men det bästa sättet att få igenom sitt förslag 
är att förklara det i VoteIT och diskutera det med andra ombud, samt att gilla förslag du står bakom. 

Hashtags
Du kan använda hashtags för att skapa filter bland inlägg och förslag. När du lägger ett förslag 
skapas en hashtag automatiskt, som är unik för ditt förslag. Du kan även skapa egna hashtags om 
det är något ämne du vill att andra ska kunna referera till, som #cosplay eller #distrikt. När någon 
kommenterar ett förslag eller svarar på ett diskussionsinlägg som innehåller en hashtag, följer den 
med. Om du klickar på en hashtag filtreras alla förslag och diskussionsinlägg, och du ser bara de 
inlägg som innehåller den valda hashtagen.

Mötesformer
När ombuden möts för att diskutera med varandra kommer detta ske genom Zoom, med talarlistor, 
omröstningar och talartid i VoteIT. 

Diskussionsgrupper

Alla frågor bortsett från rapporter och personval kommer att behandlas i mindre 
diskussionsgrupper och inte diskuteras i helgrupp överhuvudtaget. Varje grupp kommer ha plats 
för fjorton ombud och ombudsdelegationerna måste fördela sig mellan olika frågor. Om ett distrikt 
har fler ombud än antalet grupper får de skicka mer än ett ombud till någon grupp, men alla distrikt 
måste försöka representera på så många frågor som möjligt. Det kommer också finnas en viss 
möjlighet att diskutera vissa frågor mer än en gång. Vilka frågor som är med fler gånger kommer 
bestämmas utifrån en rankning ombuden får göra strax innan kongressen om vilka frågor  
som är viktigast.

I det fall ersättare vill vara med i diskussionsgrupperna ska det vara möjligt. Det kommer också 
finnas en plats i varje diskussionsgrupp för medlemmar som inte är ombud.
Inom diskussionsgrupperna kommer det finnas en talarlista. Det kommer också att finnas någon 
från förbundsstyrelsen för att svara på frågor. När det finns förslagsläggare kommer även de ha 
möjlighet att delta i diskussionsgruppen för att svara på frågor. I gruppen diskuteras förslag och 
ändringsförslag. När diskussionstiden är slut får ombudsdelegationerna en halvtimme för att samla 
ihop sig och berätta om diskussionerna och diskutera och lägga förslag i VoteIT. Efter denna 
halvtimme är det förslagsstopp, såvida frågan inte ska komma upp på fler diskussiongrupper.

Helgruppsdiskussion

Vissa frågor kommer inte diskuteras i diskussionsgrupper och därför kommer det finnas möjlighet 
att vid behov diskutera i plena (helgrupp). Detta gäller rapporter och personval. Rapporterna 
kommer att föredras genom videor som skickas ut till ombud och medlemmar innan kongressen. 
Det kommer också finnas möjlighet att kommentera innehållet i VoteIT. Om ett ombud skulle 
vilja lyfta en rapport för diskussion görs detta genom att lägga ett förslag under punkten i VoteIT. 
Frågan diskuteras då i helgrupp. Efter 20 minuter kommer automatiskt frågan om streck i debatten 
att öppnas och ombuden får då rösta om huruvida de vill fortsätta diskutera eller om de är redo att 
gå till beslut. 
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Streck i debatten

Detta är när en diskussion avslutas genom att kongressen bestämmer att den ska ta slut snarare 
än genom att talarlistan är tom. Streck i debatten väcks antingen automatiskt efter 20 minuters 
plenadiskussion eller genom att ett ombud lägger förslag om streck i debatten under pågående 
diskussion. När frågan om streck i debatten väcks går den före alla talare. Den som talar får avsluta 
och sedan får ombuden rösta om huruvida de vill ha streck i debatten eller inte. Om de röstar för 
streck i debatten får alla som vill säga något mer på punkten sätta upp sig på talarlistan.  
Sedan stängs talarlistan och ingen mer kan sätta upp sig för att prata i ämnet. När talarlistan är tom 
går mötet till beslut.

Beslutsfas
Inför beslutsblock samlas hela kongressen i Zoom. Mötespresidiet kommer då gå igenom 
vilka förslag som finns och hur omröstningen ska gå till. Här kommer mötet även att fastställa 
röstlängden. Detta görs i VoteIT genom att de som närvarar och har rösträtt trycker på knappen 
om närvarande. Detta visar hur många som har rösträtt och närvarar under omröstningen. 
När röstlängden är fastställd och presidiet har förklarat beslutsordningen kommer flera röstningar 
att öppnas samtidigt. Ibland kommer detta gälla alla omröstningar för diskussionsblocket och ibland 
gäller det ett ämne i taget för att det ska bli lättare att hänga med. Röstningen kommer att avslutas 
efter en tid som specificeras för varje röstningsblock, men det kommer aldrig gälla mindre än tio 
minuter eller mer än fyrtio minuter (undantag ifall ombud upplever och rapporterar tekniska 
problem). Efter att tiden gått ut avslutas omröstningarna och resultaten fastställs.

Tekniska problem

Om ett ombud upplever tekniska problem under kongressen kommer det finnas flera sätt att lösa 
detta. Den som fortfarande har tillgång till internet och VoteIT kommer kunna gå till en särskild 
punkt i VoteIT om tekniska problem där en funktionär kan hjälpa till. För den som blivit av med 
internet kommer det finnas ett telefonnummer att ringa. Om problemet meddelas under pågående 
omröstning kommer problemet att lösas så att rösten räknas med, men den som har problem måste 
berätta om det för supporten så fort det uppstår och innan omröstningen har avslutats.

Votering

Den som vill att röstantalen för och emot ska noteras i protokollet skriver i VoteITs 
kommentarsfält att de vill ha votering i den specifika att-sats de önskar votera om. Då ska 
rösttalen för och emot noteras i protokollet vid första omröstningen. I stadgefrågor kommer 
mötesordföranden automatiskt avgöra huruvida beslutet är taget med två tredjedelars majoritet 
och detta kommer att noteras i protokollet (detta är eftersom kongressen för att ändra i stadgarna 
antingen måste besluta med två tredjedelars majoritet, eller på två kongresser i rad om det bara är 
enkel majoritet).

Vid lika röstetal görs röstningen först om och om det fortfarande är lika avgör lottningen vilket 
alternativ som vinner. Mötesordföranden ansvarar för att genomföra lottningen. 

Talartid

I helgruppsdiskussioner och diskussionsgrupper kommer vi använda oss av begränsad talartid per 
inlägg. I gruppdiskussionerna gäller två minuter per inlägg och i helgrupp två minuter för första 
inlägget i en fråga och en minut för senare inlägg. 
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Den som inte har talat tidigare går före den som har talat tidigare. Dessutom kommer talarlistan 
sortera så att en person med annat pronomen än tidigare talare gå framför en person med samma 
pronomen som tidigare talare. Detta är för att få en jämnare könsfördelning i vem som talar på våra 
kongresser. I helgrupp får ingen person tala i mer än 10 minuter. 

Reservationer

Den som vill reservera sig mot ett beslut måste inom 24 timmar efter att beslutet tagits, alternativt 
innan kongressen avslutats, inkomma med motivering, namn och ombudsnummer på VoteIT. 
Reservationen måste vara märkt reservation i första meningen och ha hashtagen #reservation. 
Mötesordförande läser upp reservationen vid tillfälle.

Personval
Personval är när vi väljer olika personer till uppdrag inom UNF, till exempel valberedning, 
förbundsstyrelse och revisorer. 

Nomineringsstopp för personval kommer vara klockan 12.00 två dagar innan valen.

Personvalen kommer kvällen innan valen att företrädas av en utfrågning av kandidaterna som är 
öppen för alla medlemmar. Här kommer alla medlemmar i UNF ha möjlighet att skicka in frågor 
som kandidaterna får svara på. Alla kandidater kommer också att ha möjlighet att presentera sig 
själva innan kongressen genom videor och inlägg i UNF-lokalen på Facebook.

Valen kommer behandlas i plena där ombud har möjlighet att sätta upp sig på talarlistan och plädera 
för kandidater inför hela ombudsförsamlingen. Frågan om streck i debatten kommer automatiskt 
lyftas efter 20 minuter.

Om det bara finns en kandidat per plats görs valen genom acklamation i Zoom. Vid personval går 
det inte att rösta mot förslag. De röstberättigade får alltså välja mellan att rösta bifall eller avstå  
från att rösta.

Om det finns två kandidater till en plats hålls en sluten majoritetsomröstning mellan kandidaterna, 
och om det finns ännu fler kandidater per plats kommer skotsk STV (single transferable vote) att 
användas. Detta går till på följande vis:

1. Mötet beslutar hur många platser som ska finnas för varje roll.  
 Antalet platser beskrivs nedan med ett Y.
2. Alla valbara kandidater kommer finnas i en digital lista. I listan är de  
 kandidater som valberedningen föreslår tydligt markerade.
3. Alla ombud på mötet röstar genom att rangordna valfritt antal kandidater.  
 Det går att välja att inte rangordna en kandidat, vilket automatiskt sätter dem på sista  
 möjliga plats på röstsedeln. Du rangordnar genom att dra korten med kandidaternas 
  namn från höger till vänster och placera dem där du vill i relation till varandra.  
 Lägg märke till att det måste komma upp en grå yta under kortet innan du placerar det. 
4. Rösterna sammanställs av VoteIT. Röster från utslagna förslag och överskott från valda 
 förslag förs över enligt rangordningen för att minimera antalet bortkastade röster.  
 De Y kandidater som får starkast värden blir valda.
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Rapport om valda kongressutskott (6)
Detta är en rapport över vilka utskott som har funnits inför kongressen 2021. 

För att bereda förslag på ny förbundsvalberedning skapas inför varje kongress en 
valberedningskommitté. Kommittén består av fem personer, där valberedningen och 
förbundsstyrelsen utser en representant var. De sista tre platserna fylls av representanter som 
distriktsordförandena tillsammans utser.  
 
Valberedningskommittén 2021 har bestått av: 

Jacob Nehrer 

Jens Jörgensen Moberg

Roxanna Samuelsson

Adam Österdahl

Sara Vedin

För att ytterligare stärka den demokratiska processen kring kongressen har förbundsstyrelsen utsett 
ytterligare utskott som får sätta sig in i kongresshandlingarna och lämna kommentarer för att ge 
ombuden fler perspektiv än förbundsstyrelsens.

Kongressutskotten 2021 har bestått av:

 
Politikutskottet:
Victor Andersson, Nathalie Ingeroth och Oscar Ylinen 
 
Framtidsutskottet: 
Karin Eriksson, Henrik Yxing, Sara Vedin och Owen Piksén 
 
Ekonomiutskottet: 
Simon Schönbeck, Anna Berglund och Martynas Giedraitis 
 
Organisationsutskottet: 
Wilhelm Wirén, Ida Lundberg, Gabriel Sirén och Wilma Eklund

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
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Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2019 
(7a)

Förbundsstyrelsens organisation 2019
Styrelsen innan kongressen

Isabelle Benfalk (ordförande)  

Max Johansson (ordförande, avgick 2018) 

Olle Gynther Zillén (sekreterare) 

Olle Åkesson (kassör),  

Anneli Bylund (bildningsledare) 

Lina Sultan 

Semanur Taşkın 

Maria Emilsson 

Jens Jörgensen Moberg

Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft fem protokollförda möten under 2019.

Styrelsen efter kongressen

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 fem protokollförda möten under 2019 varav ett 
hölls under en arbetsvecka efter kongressen. 

Utskotten innan kongressen

Arbetsutskottet har bestått av tre personer från förbundsstyrelsen:  
 
Olle Åkesson (sammankallande) 

Semanur Taşkın 

Isabelle Benfalk
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Utskott efter kongressen

Arbetsutskottet har bestått av tre personer från förbundsstyrelsen.  
Ellen Hjort (sammankallande) 

Filip Nyman 

Johan Fridlund 

Faddergruppen före kongressen 

 
Faddergruppen har bestått av:  
Lina Sultan (faddercoach) 

Jane Segerblom 

Filip Nyman 

Jonatan Bengtsson 

Semanur Taşkın 

Lina Sultan 

Maria Emilsson 

Isabelle Benfalk 

Jens Jörgensen Moberg 

Olle Gynther Zillén.

Faddergruppen efter kongressen

Faddergruppen har bestått av Jane Segerblom (faddercoach) och Jacob Nehrer som under hösten 
drivit ett utredning- och utvecklingsarbete av fadderarbetet som presenteras under 2020.  
 
Under tiden har förbundsstyrelseledamöter fokuserat på att stödja distrikt tills dess att ett nytt 
faddersystem finns på plats.

Revisorer före kongressen 

På kongressen 2017 valdes Jonathan Spånberger och Simon Brehmer till revisorer, samt Robert 
Damberg och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter för perioden 2017-2019.

Revisorer efter kongressen 

På kongressen 2019 valdes Jonathan Spånberger och Malin Andersson till ordinarie 
verksamhetsrevisorer och förvaltningsrevisorer, samt Emil Johansson och Arvid Ståhl till 
verksamhetsrevisorersättare och förvaltningsrevisorersättare för perioden 2019-2021.
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Utvalda händelser 2019
Distriktsstyrelsesamling

Under våren samlade vi över 50 deltagare från hela landet till den årliga samlingen för nyvalda 
styrelseledamöter. Innehållet fokuserar på att ge våra nya eldsjälar möjligheten att komma igång 
med sitt styrelseuppdrag på bästa sätt. Samtidigt genomfördes den första av tre ordförandeträffar 
samt kassörträffar.  
 
Kongress och kongressläger

Vartannat år hålls kongress för UNF. Detta år hölls kongressen i Örnsköldsvik. UNF var där med 
cirka 70 ombud och 200 övriga deltagare och majoriteten av distrikten var representerade.  
 
Under kongressen fattades det beslut om ett långsiktigt mål fram till 2023. Det beslutades även att vi 
ska revidera UNF:s drogpolitiska program, samt att förbundets medlemsavgift ska fastställas  
till 0 kr.   
 
På kongressen valdes det även en helt ny förbundsstyrelse med Jane Segerblom och Filip Nyman 
som nya ordföranden.  
 
Vi genomförde två läger under kongressen med ca 120 deltagare. Ett äventyrsläger för medlemmar 
och ett genom MUCF EU-finansierat läger med representanter från delar av Europa.  
 
Drogpolitiska nyckelfrågan: Inte i mitt flöde 

 
Under 2019 har vi aktivt arbetat med vår drogpolitiska nyckelfråga att förbjuda alkoholreklamen. 
I fronten för det arbetet så har vi drivit kampanjen inte mitt flöde med målet att uppmärksamma 
alkoholreklamen som ett samhällsproblem och att förbjuda den helt. Detta är en nödvändighet 
för att få ner alkoholkonsumtionen bland ungdomar som ser reklamen i sina sociala medier 1120 
gånger per månad .  
 
Vi har också drivit en namninsamling i samma fråga och har fått ihop 515 namn till den här. Under 
kongressen 2019 beslutade ombuden att vi ska fortsätta driva frågan fram till nästa kongress.  

Stoppa alkoglassen

Den 1 juli 2019 trädde förbudet in om att alkoglass inte får säljas i detaljhandeln som till exempel 
ICA eller Coop. Här under hamnar även MatHem som är en mathandel på internet som kör hem 
mat till företag och privatpersoner som är beställd hos dem via bud.  
 
Vi uppmärksammade att de fortfarande sålde Alkoglassen och de marknadsförde den tillsammans 
med glass för barn. MatHem valde att plocka bort Alkoglassen från sitt sortiment. Vi gick vidare 
och polisanmälde MatHem, en process som fortskrider under 2020.  

Motdrag

 

Utvecklingen av Motdrag fortsatte under året och i samband med kongressen  
lanserades motdrag.se. 

Tidningen blev också under 2019 nominerad till Årets tidskrift i kategorin Fackpress print  
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i Sveriges mest prestigefyllda pristävling Tidskriftspriset som arrangeras av branschorganisationen 
Sveriges tidskrifter. 

Motdrag har också knutit flera medieprofiler till sig i form av nya krönikörer som profilerar 
tidningen utåt. 

Motdrag är på god väg att etablera sig som en stark drogpolitisk röst i etern där unga och UNF:s 
frågor får komma upp på agendan - inte bara för den som redan är medlem utan också för den som 
funderar kring alkoholnormen eller är drogpolitiskt intresserad.

Kommunrankningen 2019 

 
Under 2019 bidrog Simon Schönbeck och Lowe Elfström till skapande av vår årliga rapport. 
Rapporten fick bra svarsfrekvens och vi utvecklade enkätinsamlingsprocessen. 

Två stora fokusområden för kommunrankningen 2019 var att lyfta den grafiskt och att 
öka reliabiliteten i undersökningen. 2019 års kommunrankning fortsatte på 2018 års 
diskussionskoncept, årets teman var kommunstorlek och vem som svarar. 

Årets kommunrankning spreds ovanligt lite i media, detta berodde delvis på att arbetet kom igång 
sent och delvis på att engagemanget kring kommunrankningen var lågt. Kommunrankningen 
presenterades på Förebygg.nu och har därefter spridits på olika sätt. 

Nya Kompisboken 

 
UNF:s kamratstödsarbete är en mycket viktig del inom vår verksamhet. Under året reviderade 
vi och tog fram en ny Kompisbok som kan användas som stöd i vår verksamhet. Den nya 
Kompisboken lanserades i samband med Julkursen 2019.  
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Måluppföljning av arbetsplan 2019 
 
UNF:s medlemmar stärks och utvecklas i sitt ideologiska engagemang  
och ställningstagande.

Mål: UNF utvecklar och sprider verksamhet med tydlig koppling till demokrati, solidaritet och nykterhet 
 
Kommentar: UNF:s föreningsverksamhet har ofta koppling till demokrati, solidaritet och 
nykterhet på samma gång. Genom pass under UNF:aren får medlemmar möjlighet att utveckla  
den befintliga verksamheten. Arbetet pågår löpande med att genomsyra verksamheten med  
våra kärnvärden. 

Uppnått: JA 
Status: Fortlöper

 
Mål: Alla UNF:s medlemmar ska ha möjlighet att delta på forum där de ges möjlighet att reflektera  

över sitt nyktra ställningstagande 

 
Kommentar: Under UNF:aren, kongressförfest samt Förenings- och distriktsstyrelsesamlingar 
finns möjlighet att reflektera över sitt nyktra ställningstagande. 
Avklarat: JA
Status: Fortlöper 

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

 
Kommentar: UNF jobbar inte längre med specifika verksamhetsområden på samma sätt som 
tidigare. Verksamheten idag sker på olika sätt runt om i landet. Förbundet har uppmuntrat till såväl 
brett fokus inom sin verksamhet som mer specifik. Några exempel är alkoholpolitik, gaming, hälsa 
och aktivism.  
  
Avklarat: NEJ 
Status: Utvärderas 

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

 
Kommentar:  Solidaritets- och demokratiälskande nykterister älskar UNF! UNF är även den 
största nykterhetsorganisationen för ungdomar i Sverige. En attraktiv organisation arbetar vi för att 
bygga hela tiden tillsammans med våra medlemmar, föreningar och distrikt.  
 
Avklarat: Delvis 
Status: Fortlöper 
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Genom fler engagerade medlemmar och mångsidig verksamhet blir UNF kraftfullare 
som organisation.

Mål: UNF har 4000 betalande medlemmar

 
Kommentar: UNF har sedan 2017 börjat räkna bekräftade antal medlemmar som kvalitetsmått 
och vi hade under 2019 3424 bekräftade medlemmar 2019. Medlemstrenden under 2019 är positiv. 
Fördjupning återges längre fram i vår verksamhetsberättelse.  
 
Avklarat: NEJ 
Status: Fortlöper 
 
 
Mål: UNF har 130 rapporterande föreningar med stor geografisk spridning:

Kommentar: UNF hade 118 rapporterande föreningar under 2019, jämfört med 119 år 2018. 
Föreningar har lagts ner i 4 kommuner där vi numera inte har föreningar, men 38 föreningar har 
startats i 7 kommuner som saknat UNF-föreningar tidigare. Vi har alltså ökat den geografiska 
spridningen något. 
 

Avklarat: Nej 
Status: Fortlöper 
 

Mål: UNF utvecklar och bedriver ideologisk och utvecklande föreningsverksamhet som är attraktiv för en 

bred målgrupp

 
Kommentar: UNF:s föreningsverksamhet har alltid varit bred och mångsidig samt givit våra 
medlemmar möjligheten att ta mer ansvar och utvecklas både individuellt och som grupp. 
Kontinuerligt utförs arbete för att göra organisationen så inkluderande som möjligt. 
 
Avklarat: Delvis 
Status: Fortlöper 
 
 
Mål: UNF utvecklar nya engagemangsformer för att möta den framtida samhällsorganiseringen. 

 
Kommentar: Digitala nätverk för organisering har genomförts på olika sätt, Kampanjen Inte i mitt 
flöde är ett sådant exempel där digital aktivism varit huvudformen. Vidare har UNF gaming arbetats 
med under våren 2019, men har efter tillsättningen av den nya förbundsstyrelsen från kongressen i 
Örnsköldsvik inte tagits vidare och slutförts.  
  
Avklarat: NEJ 
Status: Fortlöper 
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Mål: UNF utvecklar och har en mer aktiv roll på sociala medier 

 
Kommentar: UNF lägger ut sex inlägg på sociala medier i veckan, jämfört med ca två inlägg i 
veckan 2018. Av vad vi kan uttyda har UNF:s distrikt gjort 74 inlägg på Instagram och 104 inlägg 
på Facebook 2018 och 137 inlägg på Instagram och 120 inlägg på Facebook under 2019. Det finns 
fler medier som UNF på olika sätt har en närvaro i. Det vi glatt kan konstatera är att den digitala 
närvaron ökar på alla nivåer.   
 
Avklarat: JA 
Status: Fortlöper 
 
Mål: UNF utvecklar kunskapsnivån hos kassörer på alla nivåer inom förbundet 

 
Kommentar: UNF har arbetat mycket med kunskapsnivån hos kassörer genom 
Distriktskassörsnätverk och enskilda möten med Distriktskassörer. Förbundskassören har erbjudit 
hjälp och träffat kassörer i landet. Det har anordnats fysiska träffar och erbjudits gemensamma 
bokföringssystem. Ändamålet har varit att stärka våra distriktskassörer så att de i sin tur kan 
stärka föreningarnas kassörer. Distriktskassörernas kunskapsnivå har ökat, dock ser vi inte att den 
kunskapen nått ner till många föreningskassörer ännu.  
 
Avklarat: Delvis 
Status: Fortlöper 
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UNF:s medlemmar samlas i den drogpolitiska kampen och är de ledande unga 
rösterna i debatten.

Mål: UNF enas kring och driver en alkoholpolitisk nyckelfråga 
 
Kommentar: UNF har fortsatt driva frågan om alkoholreklam under kampanjen #inteimittflöde, 
vilket senare under året drevs mindre aktivt än tidigare. 
 
Avklarat: JA 
Status: Fortlöper

 
Mål: UNF etablerar sig som en ung, radikal röst inom det drogpolitiska fältet där vi driver frågor  

som är betydelsefulla för unga 

 
Kommentar: UNF skrev två debattartiklar i stora medier och har synts över 200 gånger i medier 
över hela landet, bland annat om polisanmälningen mot MatHem, kommunrankningen och vårt Vit 
jul-arbete, vi är inte där än, men vi är på god väg. 
 
Avklarat: Delvis 
Status: Fortlöper 

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

 
Kommentar: Det var länge sen UNF erbjöd så här lite drogpolitisk utbildning utöver UNF:aren, 
vilket förstås medför att kompetensen sjunker både inom debatteknik och drogpolitik. 
Förbundsstyrelsen har påbörjat ett arbete med både UNF:s interna och externa drogpolitik vilket 
kommer rusta UNF bättre framöver. 
 
Avklarat: Nej 
Status: Fortlöper 
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Medlemsutveckling

Distriktsstöd

Under första halvåret av 2019 så hade vi UNF en faddergrupp med en faddercoach som arbetade 
i de flesta av UNF:s distrikt. I september beslutade den nyvalda förbundsstyrelsen att tillsätta 
distriktsinspiratörer som ska verka i distrikt som inte har tillgång till en personalresurs för att 
möta upp det ständigt ökande behovet av distriktsstöd. Under hösten jobbade Jacob Nehrer och 
Jane Segerblom ihop ett nytt förslag på hur vi ska jobba med distriktsstöd under resten utav 
mandatperioden. Jane Segerblom har varit den som huvudsakligen varit ansvarig.

Distriktsstatus

Mellan 2018 och 2019 ökade vi i medlemsantal med 34 medlemmar. Relevant för distriktens 
fortsatta arbete är dock att 11 distrikt har en positiv värvningstrend, där de ökat i antal värvade 
medlemmar 2019 jämfört med 2018, 10 distrikt har dock en negativ värvningstrend. Om vi 
slår ut hur många medlemmar vi värvar per distrikt är det just nu ungefär 102 medlemmar per 
distrikt och år, med en ökning på 1,6 sedan föregående år. Att ökningen inte är större kan dels 
bero på att ett fåtal distrikt tappat mycket i medlemsantal medans ökningen hos vissa distrikt är 
mer blygsam än minskningen i andra. 8 av 11 distrikt som ökade antal värvade medlemmar hade 
verksamhetsutvecklare under året. 7 av 10 distrikt som minskade i antal värvade hade inte en 
Verksamhetsutvecklare.  
 
Vid årsskiftet 2019/2020 har UNF 23 stycken distrikt med fem stycken distrikt som inväntar 
möjligheten att ha ett distriktsårsmöte eller har väldigt låg aktivitet. 

Medlemsantal 

UNF hade 3424 registrerade medlemmar 2019 jämfört med totalt 5221 varav 3390 medlemmar 
var registrerade under 2018. Före kongressen 2019 räknades medlemmar som ej vidtagit en aktiv 
bekräftelse av medlemskapet ett år tidigare in i medlemsantalet enligt stadgarna. Efter kongressen 
2019 räknas endast medlemsantalet utifrån antal registrerade medlemmar innevarande år. Utifrån 
det har UNF ökat i antal registrerade medlemmar 2019 jämfört med 2018. 
 
UNF kan vara stolta över att vi under 2019 fick in ett högre antal nyvärvade medlemmar än vi gjort 
sedan 2013.  
 
Är en nyfiken på hur åldersfördelningen ser ut inom vår medlemsbas så ser uppdelningen ut så här:  

13-15 år  45 % av vår medlemsbas
16-19 år 32 % av vår medlemsbas
20+ år   19% av vår medlemsbas 
Okänd ålder 4% av vår medlemsbas
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Bildning
Under 2019 har vi erbjudit våra medlemmar bildning kopplat till våra större arrangemang som 
DSS:en och Kongressen. Vi har även erbjudit kurser och nätverk som vår kongressförfest där 
mycket bildning kring UNF:s organisation sker och förbundsstyrelsen får släppa utkast av sina 
förslag till kongressen för remiss och våra DO- och DK-Nätverk för ordföranden och kassörer från 
våra distrikt. Här får de bildning i form av ekonomi, ledarskap och organisation för att  
stärka individerna och således även deras distrikt. Under 2019 har vi samkört nätverken  
med Tollare folkhögskola.  
 
Under året så arrangerades ingen Höjdaren som har varit UNF:s spetsutbildning historiskt i 
drogpolitik, förebyggande arbete, socialt arbete och globalt arbete. Istället omfördelade man pengar 
till att ta fram och revidera UNF:s kompisbok. 
 
Varje år genomförs en kamratstödsutbildning över jul med 30 deltagare och som förläggs utanför 
Sverige. Här varvas praktiska färdigheter i skidåkning och man får även lära sig om en utav UNF:s 
viktigaste arbeten, kamratstödet. Kompisboken skickades med till kursen och blev ett utmärkt 
tillägg i kamratstödskursen.  
 
Under 2019 har arbetet med att utveckla Ledaren fortsatt med viss fördröjning men under året har 
det genomförts ledarskapsutbildningar lokalt ute i distrikten. 
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Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 
(7b)

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.
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Faddergruppen 

Faddergruppen har bestått av: 
Jane Segerblom (faddercoach)  

Jacob Nehrer  

Filip Nyman 

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 Discord-kanal. 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.

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 Förenta staterna 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. 
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Måluppföljning av målet till 2023 och arbetsplanen för 2020–2021

Måluppföljning: Mål för 2023

 
 
Mål för 2023

 
Kommentar

 
Status

 
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. 

Vårt medlemsantal från 2020 till 2021 sjönk med 
cirka 1000 medlemmar och det gör inte heller UNF 
till den självklara mötesplatsen för unga. Det vi kan 
se på vår verksamhet och de som engagerar sig i 
den är att det är olika människor som kommer ifrån 
olika platser i Sverige. Om vi kan anse målet om 
att vi är en organisation med mångfald är därmed 
svårtolkad. 

Ej uppfyllt

Vi är en organisation med mångfald bland 
våra medlemmar och verksamhet. 

Under 2020 har vi befäst vår roll som en etablerad 
aktör i civilsamhället genom arbetet med LSU 
gentemot MUCF. Ledningen jobbar aktivt med 
att UNF ska synas i sammanhang med övriga 
civilsamhället och ungdomsrörelsen. 

Ej uppfyllt

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.

Kongressuppdraget om att revidera det 
drogpolitiska programmet hoppas vi kunna ge 
en språngbräda åt nya drogpolitiska experter. 
Under 2021 och 2022 kommer det drogpolitiska 
programmet att kunna användas i bildningssyften 
för våra medlemmar men också gentemot andra 
organisationer som behöver bli bättre  
på drogpolitik. 

Ej uppfyllt
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Måluppföljning: UNF till fler

UNF är en växande organisation både när det kommer till medlemsantal, genomförd verksamhet 
och engagemangsnivå. Vi är många och vill bli ännu fler. Värvning är en del av vår kontinuerliga
verksamhet, och inkludering och aktivering är nyckeln till ett långt och meningsfullt medlemskap. 
Vi vill ha en mångfald bland medlemmar. För att uppnå detta arbetar vi strategiskt och medvetet.  
Vi är helt enkelt fler i UNF, fler trivs i UNF och UNF når ut till fler.

Mål
 
Kommentar

 
Status

UNF ökar i medlemsantal och blir 
8000 bekräftande medlemmar

Från 2019 till 2020 gjorde vi en liten ökning och vi hoppades 
på att den ökningen skulle vara en språngbräda för det nya 
året. I februari slog pandemin till och vår skolvärvning för 
resten av året blev inställd på grund av att skolorna inte fick 
släppa in utomstående. Vi har lärt oss en del av pandemin 
och vi tror att nya sätt att värva på behöver lösas och vi 
tror att 2021 är året vi löser det problemet.  2020 slutade 
medlemsantalet på 2554.

Ej uppfyllt
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Måluppföljning: UNF påverkar

UNF är den solklara rösten när det kommer till att prata drogpolitik. Vi är väl pålästa och alltid 
redo att ta kampen. Vårt påverkansarbete är brett, det sträcker sig från lobbyism till aktivism, från 
politikermöten till gatukritor och affischer. Vårt påverkansarbete gör att fler vill gå med i UNF. Alla 
ska kunna vara med och bidra på sitt sätt. Det ska vara tydligt att vi är med och förändrar världen 
tillsammans och är alkoholindustrins värsta fiende. Vi påverkar även i frågor rörande demokrati och 
solidaritet. UNF sätter därmed tydligt fokus på den enorma samhällsutmaning som klimatkrisen utgör.

Mål Kommentar Status

UNF ska påverka makthavare inom 
våra frågor och vara vassa i medier

Under 2020 har vi jobbat med att utveckla möjligheterna 
och sänka ribborna för våra föreningar och distrikt att 
kunna påverka på lokal och regional nivå genom att skruva 
upp vårt pressarbete. Både på förbunds- och distriktsnivå 
har vi under 2020 haft debattartiklar i de större 
kvällstidningarna och på olika debattsidor över landet. Det 
finns fortfarande mer att göra men med revideringen av 
vårt drogpolitiska program så kommer vi under 2021 kunna 
kommunicera vassare budskap.

Delvis  
uppfyllt

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

Under 2020 har vi under varje våra digitala samlingar 
vi genomfört bildningsinsatser kopplade till påverkan 
och drogpolitik. Under sommaren genomförde den 
drogpolitiska gruppen en studiecirkel med syfte att bilda 
fler medlemmar inom ämnet. Under hösten genomfördes 
även remisssrundor av det drogpolitiska programmet mot 
distrikten för att bygga intresse och bilda medlemmar 
i våra frågor samt att inhämta information om våra 
medlemmars åsikter och prioriteringar.

Delvis  
uppfyllt

UNF ska fortsätta arbetet med 
vår valda nyckelfråga - att stoppa 
alkoholreklamen

Under 2020 har vi valt att nedprioritera målet om att 
stoppa alkoholreklamen. Under året har vi haft små inslag 
av frågan men inte någon rejäl satsning.

Ej uppfyllt

UNF ska engagera sig för att 
klimatkrisen ska lösas

Under 2020 har vi inte arbetat med frågan om att 
engagera oss i klimatkrisen. Det har varit svårt att hitta ett 
bra sätt för oss att engagera sig i frågan utifrån våra frågor 
vi redan driver.

Ej uppfyllt
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Måluppföljning: UNF till fler

UNF är en organisation där alla kommer till tals, trivs och lär sig massa nytt. I UNF ska det kännas 
meningsfullt att organisera sig och en ska växa och utvecklas som individ. Vi har ett brett urval av 
verksamhet och är inte rädda för att utmana våra engagemangsformer. Alla ska ha möjlighet att 
organisera sig på lika villkor oavsett vem du är eller vart du kommer från.

Mål Kommentar Status

UNF blir en organisation som är 
relevant, uppdaterad och utmanar 
sina engagemangsformer 
och verksamhetsmetoder

Nya förutsättningar har fått oss att utveckla vår digitala 
verksamhet. Det största vinsten med detta är att det blivit 
lättare att delta oavsett var du bor. Det går dock att göra 
mycket mer och det finns enorm potential i att fortsätta 
utforska möjligheterna till engemang och verksamhet 
online.

Delvis 
uppfyllt

Alla medlemmar ska känna att det 
finns mer att lära sig och det uppnår 
vi genom att prioritera 
bildningsverksamhet

Organisationen har senaste åren anpassat omfattningen 
på bildningssystemet för att det inte ska vara för många 
kurser som ska genomföras. Trots det bildas för få i 
exempelvis UNF:aren och framtagandet av nya kurser som 
Ledaren har gått långsamt. Det finns också outnyttjade 
möjligheter att genomföra fler egna koncept och mer 
föreningsbildning.

Inte 
uppfyllt

UNF blir en inkluderande 
organisation vilket uppnås genom 
ett tydligt likabehandlingsarbete

UNF har en stark tradition av att vara en inkluderande 
organisation där unga människor känner sig hemma. Det 
är en stark kultur som vi ska vara stolta över och den sitter 
djupt. Under året har dock inga insatser utöver det vanliga 
gjorts på området. 

Delvis 
uppfyllt



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

42

Medlemsutveckling 
 
Distriktsstöd

I början av 2020 började faddergruppen arbeta med distriktsstödet. De har varit uppdelad i två 
“fadderteam” som stöttat varandra i sitt fadderarbete samt stämt av varje månad med möten. Inom 
förbundsstyrelsen har arbetet med arbetsplansområdet “UNF till fler” fortgått och en ny pärm för 
distriktskassörer har tagits fram.
 
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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Förbundsstyrelsens rapport nr 1  
om Resepolicy för UNF (8a)
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 i 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 IOGT-NTO-
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.
• Flygresor godkänns endast om tidsvinst med flyg jämfört med tåg, buss, eller bil  
 är mer än 8 timmar jämfört med tidigare policy som angav 6,5 timmars tidsvinst. 
• Alla flygresor som bokas av UNF-förbundet ska klimatkompenseras.

 
Resepolicyn gäller 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 att besluta 

att lägga rapporten till handlingarna
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Förbundsstyrelsens rapport nr 2 om  
Rutin och handlingsplan vid uteslutningsärenden (8b)
Bakgrund 
Under kongressen 2019 formades ett kongressuppdrag efter beslut om att uppdragsge 
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 igång 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.

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.

Kongressen föreslås besluta

att notera rapporten
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Bilaga till förbundsstyrelsens rapport nr 2:  
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  
 IOGT-NTO-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.

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 
förtroendevalda/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. 
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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 ärende som berör uteslutning, pausande av förtroendeuppdrag  
 samt avstängning från verksamhet ska tas på ett förbundsstyrelsemöte.
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 avvägande 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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Förbundsstyrelsens rapport nr 3  
om Demokratiutredningen (8c)
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 våra organisationsled för att identifiera var 
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 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. 

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 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 488medlemmar  i UNF:aren 
2019 och 147 medlemmar 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. 
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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 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 slita 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 mer vad UNF ska stå för, snarare än vad 
UNF ska göra för verksamhet. På tidigare kongresser under 2010-talet har fokus legat på vad för 
sorts verksamhet UNF ska göra kopplat till bildning och värvning, samt 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. 

För och nackdelar 

Extra förbundsstämma:

De vi har identifierat som fördelar är att fler medlemmar skulle få ta del av frågorna som bereds av 
kongressen och att det skulle kunna ge nya möjligheter att påverka när man inte har två år på sig 
att skicka in motioner om det skulle beredas av extrastämman. De nackdelar vi har identifierat är 
att medlemmarna har vant sig vid två-årsperioderna och det kan krävas längre tid att identifiera ett 
större problem antingen som förbundsstyrelse eller som medlem. Det vi ser är att storheten med 
kongressen skulle urholkas om vi lägger in en till stämma. Majoriteten av medlemmarna vi har fört 
dialog med har sagt att tvåårs-perioden är bra och därför känner vi att vi ska behålla den.

Längden på mandatperioder: 

De fördelar vi har identifierat kopplat till längden på mandatperioderna är att det eventuellt skulle 
kännas större att få sitta i en distriktsstyrelse eller föreningsstyrelse. Förbundsstyrelsen har två år 
för att det tar generellt sett längre tid att sätta sig in i vissa frågor som ska beredas men hos distrikt 
och föreningar så tar inte det lika lång tid. Det krävs mer tid att sitta i en förbundsstyrelse och 
bereda frågorna än vad det gör att sitta i en styrelse på distrikts- eller föreningsnivå och göra det 
samma. En nackdel vi också har identifierat är att det är fler yngre som sitter på posterna i distriktet 
och föreningen och där så tenderar liven att påverkas mycket mer eftersom en växer upp. 
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Att ta på sig ett tvåårigt uppdrag som 13- eller 16-åring kan kännas övermäktigt speciellt om  
man är ny i UNF. 

Demokratiska processen inför distriktsårsmöten:

Här ser vi bara fördelar med att stärka den demokratiska processen. Fördelarna vi ser är att 
medlemmar får växa på ett bättre sätt i UNF och vårt uppdrag om att bilda världsförbättrare 
görs bara mer aktuellt om vi stärker processerna inför distriktsårsmöten. Vi tror att vi stärker 
medlemmar på fler sätt om vi fokuserar på att stärka distrikten och en produkt blir en starkare 
interndebatt om fler går UNF:aren till exempel. Fler som identifierar sig som UNF:are kommer i 
regel vilja påverka organisationen och då tror vi att fler kommer engagera sig i att driva frågor i sina 
föreningar och distrikt.

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 för att detta sker. Så 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  i en styrelse 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 få tillgång till verktygen att kunna maximera sitt engagemang i UNF och vi behöver 
skapa en bild där ungdomar på riktigt är med och påverkar sin egen fritid. Det är medlemmarna 
som ska styra vår kongress och diskutera de frågor som är viktiga för just dem. Mellan 
kongresserna så bör diskussionerna om vad UNF ska göra ske på distrikts- och föreningsnivå för 
att stärka interndebatten. Det handlar om att diskutera 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 distrikt 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 



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

54

och arbete, på så sätt kommer vi stärka UNF:s interndemokrati. Detta betyder att UNF behöver 
göra exakt samma sak för att kunna föra vidare engagerade medlemmar som får med sig våra 
tankar och idéer om demokrati in till 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.

• Arrangera samlingar och möten nationellt och regionalt för att skapa intresse och fler  
 dialogtillfällen med medlemmar. 

• Inkludera medlemmar i arbetet med kongresshandlingar för att skapa intresse  
 och interndebatt. 

• att inte ändra på längden på mandatperioder i UNF. 

• att inte införa en extra förbundsstämma. 

• att införa förslagsrätt för medlemmar på distriktsårsmöten

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta

att  lägga rapporten till handlingarna
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Riksstyrelsens rapport nr 1  
om Kongressort (8e) 
Bakgrund
Traditionellt har kongressen beslutat om vilket distrikt som får ansvaret att arrangera kongressen. 
De senaste kongresserna har det inte funnits ett konkret förslag. Istället har riksstyrelsen fått i 
uppdrag att ta beslutet om ort för kongressen.
Kongressen 2019 ändrades det i stadgarna så att Riksstyrelsen tar beslut om ort för kongressen och 
inte kongressen.

Riksstyrelsen beslutade efter kongressen att kongressen 2021 skulle hållas i Jönköping.  

Under 2020 har Riksstyrelsen med anledning av pandemin beslutat att kongressen 2021 inte 
behöver hållas på samma plats och samma tid som det står i stadgarna. Samtidigt väcktes frågan 
om kongressort 2023 och hur kongressen ska genomföras. Riksstyrelsen har diskuterat frågan och 
kommit fram till att man dels vill utreda hur de olika kongresserna genomförs 2021 och dels om 
genomförandet och arrangörskapet ska vara annorlunda till 2023. 

Riksstyrelsen har beslutat att  kongressort 2023 fastställs under hösten 2021 och att arrangörskapet 
ska ligga på IOGT-NTO-rörelsen centralt för det året. Information om kongressorten 2023 
kommer att kommuniceras ut av respektive förbund. 

Förslag på beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att lägga rapporten till handlingarna
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Rapport nr 1 från internrevisorerna (9a)
Vårt uppdrag
Som internrevisorer är vårt uppdrag mellan kongresserna att följa förbundsstyrelsens verksamhet 
och förvaltning genom att arbeta utifrån den uppdragsbeskrivning som kongressen fastställer.
Enligt nu gällande uppdragsbeskrivning definieras vårt uppdrag primärt som följande:

“Internrevisorerna har ett föreningsdemokratiskt fokus med inriktning på ändamålsenligheten 

och effektiviteten i verksamheten. Deras granskning avser UNF:s förbundsstyrelse och dess 

organisationsledning och häri ingår att granska de stödfunktioner som anställda tjänstemän 

erbjuder förbundets medlemmar. Internrevisorerna ska, likt den auktoriserade revisorn, 

granska förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning, men bör i detta arbete hitta ett arbetssätt som 

kompletterar, snarare än strikt efterliknar, den auktoriserade revisorns granskning. Internrevisorerna bör 

lägga huvudfokus på intern regeltillämpning av stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens 

beslut för att därmed säkerställa transparens och interndemokrati.” 

Mandatperioden får sägas utmärkas av att vi har haft ett tätt samarbete med förbundsstyrelsens 
representanter och organisationsledningen. Vi har upplevt en god samarbetsvillighet och förbundet 
har haft ett positivt bemötande av erhållen feedback och rekommendationer. Vår bild är att det 
finns ett högt förtroende mellan parterna. Under mandatperioden har vi genomfört följande arbete:

• Inledande riskgenomgång och uppstart tillsammans med representanter från    
 förbundsstyrelsen och organisationsledningen  

• Granskning av medlemsantal och utfärdande av “revisorsrapport om medlemsuppgifter” till  
 MUCF (avseende 2018 och 2019)  

• Löpande uppföljning av medlemsutveckling  

• Kvartalsvisa budgetuppföljningar med förbundskassören  

• Granskning och förbättring av förbundsstyrelsens konfliktberedskap  

• Genomgång av bokslutet 2019 och 2020, samt budgetuppföljning  

• Granskning av årsredovisning 2019 och 2020 tillsammans med auktoriserade revisorn 

• Halvårsvisa uppföljningsmöten med representanter från förbundsstyrelsen  
 och organisationsledningen 

• Granskning och uppföljning av förbundsstyrelsens arbete med verksamhets-  
 och arbetsplansuppföljning  

• Granskning av förbundskansliets hantering av interna bidrag och administration  

• Granskning och uppföljning av förbundsstyrelsens arbete med distriktsstöd  

• Granskning av förbundsstyrelsens personalhantering  

• Genomgång av förbundets hantering av covid 19-pandemin  

• Granskning av förbundsrepresentanternas förvaltning av, och samarbete inom,   
 insamlingsorganisationen INRIF  

• Granskning av förenings- och medlemsadministration lokalt, med fokus på  
 eBas-användande bland VU:ar och ideella
• Löpande stödfunktion för förbundsstyrelsen och organisationsledningen vid  
 olika frågor och händelser
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Resultat
Utifrån vår granskning har vi gjort ett antal iakttagelser, om såväl områden som har förbättrats från 
tidigare år som områden där vi har sett att arbetet har kunnat förbättras och effektiviseras. Här kan 
nämnas att vi bedömt att det periodvis har funnits brister i protokollhanteringen, vissa brister i den 
ekonomiska uppföljningen och dess tillgänglighet, vissa skillnader mellan policyer och det praktiska 
arbetet, samt brister i enstaka beslutsprocesser där exempelvis ansvar för att utreda och förbereda 
beslut har fördelats ut utan att något beslut senare fattats av styrelsen. Genomgående har dock varit 
att förbundsstyrelsen och organisationsledningen varit lyhörda för framförd kritik och feedback och 
så gott som alltid har försökt åtgärda de brister som påtalats av oss internrevisorer.

Vidare ska det också nämnas att vi gjort flera positiva iakttagelser under vår granskning och har 
utfärdat rekommendationer med goda resultat. Vi har exempelvis sett förbättringar från tidigare 
år i resultat på personalhälsoundersökningar och i ledningens arbete med uppföljning av samma 
undersökningar, ett fortsatt starkt fokus på kompetensutveckling för distriktskassörer, och tydlig 
såväl kommunikation som beslutsfattande vad gäller förhållningsregler till covid 19-pandemin. 
Vi bedömer vidare att vår granskning har hjälpt förbundsstyrelsen förbättra sina rutiner för att 
mäta utveckling av medlemsantalet, stärka sin konfliktberedskap, förbättra sin uppföljning av 
arbetsplansmål och med att utreda funktionalitet i bidragshantering och medlemsregister.

I de förtroendevalda revisorernas rapport som lämnades till kongressen 2019 uttrycktes en oro 
gällande utvecklingen av den insamlingsverksamhet som bedrevs av den rörelsegemensamma 
organisationen INRIF, med syfte att säkra långsiktig finansiering av rörelsen. Vid tiden för förra 
kongressen hade stora förluster gjorts av INRIF och syftet att säkra finansiering hade därmed inte 
uppfyllts. Under denna mandatperiod fortsatte INRIF att göra stora förluster fram till dess att den 
rörelsegemensamma styrelsen, inkluderat representanter från UNF, i september 2020 beslutade 
om nedläggning av insamlingsverksamheten. Som internrevisorer för UNF har vi haft ansvar 
att granska förbundets ekonomiska förvaltning och till följd av de stora bidrag UNF har lämnat 
till INRIF har insamlingsorganisationens resultat, och dess styrelses beslut, varit viktigt för oss 
att följa. Vi ser det som ett positivt och ansvarstagande beslut av INRIF-styrelsen och dess UNF-
representanter att lägga ner insamlingsverksamheten, givet förutsättningarna att verksamheten 
fortfarande 2020 motverkade grundsyftet att finansiera rörelsen genom att istället generera  
stora förluster.

Sammanfattningsvis är vår bedömning att UNF:s förbundsstyrelse och organisationsledning 
har gjort ett bra jobb med att leda förbundet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under dessa 
utmanande år. Vi har inget väsentligt att anmärka på deras förvaltning av förbundet under 
mandatperioden. 

Jonathan Spånberger, Malin Andersson, Emil Johansson 
Internrevisorer 
Ungdomens Nykterhetsförbund 
2021-05-11

Internrevisorerna föreslår kongressen besluta 

att lägga rapporten till handlingarna
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Förbundsstyrelsens rapport nr 4 om 
Klimatengagemang (8d)

Bakgrund

Kongressen 2019 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 bör 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.
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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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Förbundsstyrelsens årsredovisningar för 2019 och 
2020 med revisionsberättelser (9b)
Bakgrund
Förbundsstyrelsen tar för varje år fram en årsredovisning. Två lagar, Bokföringslagen och 
Årsredovisningslagen, styr hur de ska se ut, och bland annat innehåller de en kortfattad 
verksamhetsberättelse även kallad förvaltningsberättelse. Eftersom förbundsstyrelsen gör en större 
verksamhetsberättelse till varje kongress är det viktiga här således de ekonomiska bitarna. 

Årsredovisningarna görs i samverkan med våra auktoriserade revisorer. Efter varje årsredovisning 
följer en revisionsberättelse.

Förslag på beslut

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 

att fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund för 2019  
 och 2020, samt
att lägga årsredovisningarna till handlingarna
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Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse  
för 2019 och 2020 (9c)
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.

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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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. 

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 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.
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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.

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. 
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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.

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 
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. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 

att lägga den ekonomiska berättelsen och årsredovisningarna för 2019 och  
 2020 till handlingarna.
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Förbundsstyrelsens rapport nr 4 om 
Finansieringsstrategi (9f)
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. 

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. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta 

att lägga rapporten till handlingarna


