Mål- och fokusområden
2022

Inledning
Mål- och fokusområde 2022 ritar upp de huvudsakliga prioriteringsområden som borde
genomsyra UNF:s arbete under 2022. Till det finns några, men säkerligen inte alla
framgångsfaktorer som leder till att vi når målen. Styrdokumentet Mål och fokusområden
2022 innebär dock inte att andra verksamhetsområden inte ska genomföras. Dokumentet
förhåller sig till såväl bildningssystem, distriktsstöd, kongressuppdrag och uppdrag som kan
dyka upp under året. Dokumentet är utformat utifrån diskussioner av förbundsstyrelsen och
input från personalorganisationen.
Respektive mål- och fokusområde är indelat i de arbetsplansområden som finns i förbundets
arbetsplan antagen av kongressen 2021.

UNF är en organisation som för en kamp mot droger
Koppling till arbetsplansmål
- UNF driver kampanjer i frågor som är relevanta för dagens unga både nationellt och lokalt
- UNF utvecklar verktyg för att möjliggöra lokalt och regionalt påverkansarbete
- UNF ökar i antalet påverkansaktiviteter

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

● Vi identifierar frågor kopplat till vår politik som är relevant för unga och ger våra
medlemmar verktygen att påverka
● Vi samarbetar med övriga nykterhetsrörelsen för att få mer kunskap men även mer
genomslagskraft
UNF utvecklar verktyg för att möjliggöra lokalt och regionalt påverkansarbete
● Vi driver nationella påverkanskampanjer med tydliga verktyg för lokalt och regionalt
påverkansarbete
● Vi tillgängliggör och utvecklar mallar och guider för påverkansarbete i traditionella och
sociala medier
● Vi möjliggör för våra medlemmar att enkelt påverka politiker lokalt och regionalt
UNF ökar i antalet påverkansaktiviteter
● Vi har föreningar som ägnar sig åt politisk påverkan
● Vi ökar antalet drogpolitiska bildningstillfällen

Framgångsfaktorer
○ Påverkaren utvecklas och genomförs
○ Utveckla verksamhetsformer för politisk påverkan
○ Den nationella nivån som förebild
○ Föreningsbildning ökar
○ Konkreta kampanjer
○ Valfrågor
○ Rörelsesamarbete
○ Omvärldsbevakning som möjliggör reaktiva insatser

UNF erbjuder fler en meningsfull och trygg fritid
Koppling till arbetsplansmål
- UNF återvärvar 75% av vår medlemsbas årligen
- UNF ökar med minst 30% i medlemsantal varje år
- 17 av UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar
UNF står inför utmaningen att återhämta sig efter pandemin, men även inför andra utmaningar
som vi måste ta oss an för att komma starkare in i kommande mandatperiod. Med distrikten och
föreningarna i fokus bygger vi en stark verksamhet som håller länge och möjliggör för oss att
som folkrörelse ge nykterheten till fler ungdomar i Sverige. Vi ger även någonting till Sverige,
demokratikämpar som står upp för vad som är rätt och som är solidariska nog att dela med sig
av gåvan som är UNF.
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UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal varje år
UNF återvärvar 75% av vår medlemsbas årligen
● Vi genomför nationella återvärvningskampanjer
● Vi har ideellt aktivt stöd på alla nivåer inom förbundet
● Vi arbetar med att öka användningen av eBas i föreningar och distrikt
UNF ökar med minst 30% i medlemsantal varje år
● Vi genomför nationella och regionala värvningskampanjer
● Vi kraftsamlar på strategiska nyckelorter för att värva
● Vi utvecklar föreningsstödet och ser till att det genomförs överallt
17 av UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar
● Vi ser till att ha bra stöd som når brett i landet
● Vi fokuserar på att bygga starka föreningar och stötta dem

Framgångsfaktorer
○ Föreningsstöd

○ Distriktsstöd
○ En smart och effektiv organisationsform
○ Föreningsfokus
○ Nationella återvärvningskampanjer
○ Implementera eBas i föreningar och distrikt
○ Faddring med tydligt ändamål
○ Tydlighet i vad och varför vi prioriterar
○ Uppföljning utav återvärvning för att säkerställa att det genomförs

UNF är en organisation som bildar världsförbättrare
Koppling till arbetsplansmål:
-

80% av nyvärvade ska gå UNF:aren inom ett halvår efter värvningstillfället

-

Ledare och förtroendevalda på alla nivåer upplever att de utvecklas och höjer sin kompetensnivå

-

UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser

-

Förtroendevalda på alla nivåer upplever att det administrativa arbetet effektiviseras och
minimeras

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

Målområden 2022

UNF har en stark bildningskultur
80 % av nyvärvade ska gå UNF:aren inom ett halvår efter värvningstillfället
● Vi skapar en bildningskultur med fokus på kontinuitet i distrikten
● Vi säkerställer att kompetensen för att arrangera UNF:aren finns och att kursen upplevs
som enkel att genomföra

Ledare och förtroendevalda på alla nivåer upplever att de utvecklas och höjer sin
kompetensnivå
● Bildningsresan implementeras

● Förbundsstyrelsen arbetar med utskott och förbundsuppdrag för att ge nya vägar för
medlemmar att utvecklas
● Vi tillgängliggör studiematerial och arrangerar mer studiecirkelbildning
UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser
● Vi utreder och implementerar nya bildningsinsatser
● Vi gör en kartläggning över vilka inriktningar den här typen av bildning behövs kring
Framgångsfaktorer
○ Enkelt att arrangera bildning
○ Struktur/kontinuitet - kultur i distrikten
○ Hela bildningsresan implementeras
○ Fokus på ledarskap
○ Förbundsuppdrag, utskott och sätt att ta sitt engagemang vidare
○ Digitalisten

UNF är en välfungerande och engagerande organisation
Förtroendevalda på alla nivåer upplever att det administrativa arbetet effektiviseras
och minimeras
● Vi prioriterar genomförandet och uppföljningen av årsmöten
● Vi effektiviserar den interna kommunikationen för att bättre nå våra medlemmar
● Vi tydliggör uppdraget för våra ideella
Framgångsfaktorer
○ Effektiv organisationsform - Personalomorganiseringen
○ Implementering av eBas
○ Effektiva kontaktvägar och relationsskapande

