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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 11:1) 
Ärende Vem Förslag Beslut 

1. Öppnande JS   

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

JS   

3. Lägesrunda 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 
b) Mötessekreterare 
c) Justerare 

JS 

JS 

  

5. Personalfripunkt JS   

6. Beslutsunderlag 

a) Ställningstagande kring 
momsstatus 2022 

b) Ställningstagande kring lager i 
balansräkningen 2022 

c)  Ställningstagande kring status som 
allmännyttig ideell förening 2022 

d) Bedömning och hantering av 
risker för organisationen 2022 

JS 

 

  

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Avslutning 

JS 

JS 

JS 
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Ställningstagande kring momsstatus (punkt 
6a, bilaga § 11:2) 
 
I praktiken, enligt våra stadgar och enligt en mer än hundraårig folkrörelsetradition är 

Ungdomens nykterhetsförbund en organisation, som dock byggs upp av föreningar, distrikt och 

en förbundsorganisation. Föreningar och distrikt är självstyrande i den mån att de bestämmer 

över sina egna stadgar, väljer sina egna företrädare och bestämmer över sin egen ekonomi. Men 

banden inom organisationen är så starka att det ändå är tydligt för alla aktiva inom UNF att vi är 

en organisation. 

 Juridiskt och skattetekniskt kan vi dock ses som separata juridiska personer, i och med att de 

olika delarna  har olika organisationsnummer (i alla fall distrikt och större föreningar), har sin 

egna ekonomiska redovisning med mera. 

För att effektivisera vår verksamhet och minska den administrativa bördan för våra föreningar 

och distrikt har UNF sedan tidigare skött visst administrativt arbete samt gjort inköp som 

därefter har fakturerats distrikt eller förening. I det har ingen moms lagts på summan, 

framförallt för att det har setts som intern administrativ arbetsfördelning snarare än en 

affärsverksamhet. I och med aktuella domslut för andra ideella organisationer kring deras 

betalning av moms har dock frågan aktualiserats och därför tar nu förbundsstyrelsen ställning till 

hur den ser på frågan om organisationens momspliktighet för interna transaktioner. 

UNF anser att organisationen inte ska anses momspliktig för interna transaktioner eftersom det 

inte rör sig om försäljning av tjänster som kan köpas på den öppna marknaden eller där UNF 

konkurrerar ut privata företags försäljning av tjänster. Exempelvis kan förbundet idag köpa 

tågbiljetter åt distrikt genom förbundets bokningskonto, eller låta distrikten själva boka sina 

biljetter genom kontot. Därefter fakturerar förbundet aktuellt distrikt för kostnaden för biljetten, 

men inte för eventuell arbetstid som anställd på förbundsnivå lagt på att boka en biljett. Detta ska 

alltså inte likställas med om distriktet anlitat en resebyrå för att boka biljetter, för i det fallet tar 

ju resebyrån betalt både för biljetten och den nedlagda arbetstiden, plus vinstmarginal. 

Förbundet gör här istället bara ett utlägg för annans räkning. 

Ett annat scenario skulle kunna vara att förbundsanställd personal gör ett inköp för ett 

arrangemang som exempelvis ett distrikt arrangerar och finansierar. I det fallet kan det också bli 

aktuellt för förbundet att fakturera förbundet för inköpskostnaden, men då enbart för 

inköpskostnaden. Även detta fall rör sig om utlägg för annans räkning, snarare än köp av vara 

eller tjänst som hade kunnat göras från den öppna marknaden. 
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Förslag till beslut: 

att  Ungdomens nykterhetsförbund anser att organisationen inte ska anses momspliktig för 

den typ av interna transaktioner som av hävd har gjorts inom organisationen och som främjar 

organisationens ändamål. 

 

Johan Fridlund, Björn Lindgren, Jane Segerblom och Filip Nyman 

Nätet, 2022-03-01 
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Ställningstagande kring lager i 
balansräkningen (punkt 6b, bilaga § 11:3) 
 
För företag tas lager av varor upp i balansräkningen som en tillgång. Oavsett om det är färdiga 

varor eller insatsvaror som företaget använder för att tillverka något annat av. Om det har ett 

värde på marknaden och skulle kunna säljas till någon annan ska mängden registreras och värdet 

tas upp som en tillgång. 

UNF har ett mindre lager av varor på UNF-shoppen hos Topline. Frågan är då om dessa varor 

borde tas upp som en tillgång i balansräkningen. Det speciella i detta fall är dock att dessa varor 

är nischade för användning inom UNF:s verksamhet eller av UNF-medlemmar för att 

marknadsföra organisationen. Exempelvis en t-shirt märkt med UNF:s logga blir svår att sälja på 

den öppna marknaden för någon som inte är med i UNF.  

Dessutom består en stor del av försäljningen av att förbundet själv beställer hem varor för 

användning i verksamheten. 

Därför föreslås att lagret hos Topline inte ska tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

Förslag till beslut: 

att  UNF:s varor hos Topline inte tas upp som en tillgång i balansräkningen 

Johan Fridlund, Björn Lindgren, Jane Segerblom och Filip Nyman 

Internet, 2022-03-01 
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Ställningstagande kring status som 
allmännyttig ideell förening (punkt 6c, 
bilaga § 11:4) 
Bakgrund 

UNF har ju sedan start varit en ideell organisation. I våra stadgar är det solklart. Men det är 

också av stor betydelse att vi uppfyller myndigheternas krav för att vara en allmännyttig ideell 

förening. Bland annat för att det avgör om vi ska betala skatt på exempelvis hyresinkomster, 

vissa inkomster från försäljning av varor och tjänster samt inkomster från kapital.  

Därför är det bra om förbundsstyrelsen varje år tar ställning till organisationens fortsatta status 

som allmännyttig ideell förening. Nedan citeras information från Skatteverkets hemsida om de 

fyra krav som finns för att vara en allmännyttig ideell förening i deras ögon, med UNF:s aktuella 

kommentar till kravet efteråt. 

1. Föreningens syfte ska vara allmännyttigt 

“Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det 

kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen har inte ett allmännyttigt ändamål. 
Det här kallas för ändamålskravet.” 
 

UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger, vilket för anses vara ett 

tydligt allmännyttigt ändamål. Utbetalningar sker bara till medlemmar som ersättning för utlägg 

i samband med verksamheten. Arvoderingar och anställningar sker bara för att möjliggöra ett 

arbete för att uppfylla föreningens ändamål och omgärdas av tydliga krav på prestation och tydlig 

kontroll. Därför bedöms UNF uppfylla ändamålskravet. 

 

2. Minst 90 procent av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens 

allmännyttiga syfte 

“Föreningens verksamhet ska till minst 90 procent bidra till att uppfylla föreningens allmännyttiga syfte. 

Det kan beräknas i form av resurser som pengar, tid eller arbetskraft. 
 

Den verksamhet som föreningen bedriver för att finansiera sitt allmännyttiga syfte ska inte räknas med. 

Lotterier och försäljningskampanjer är sådana verksamheter. 
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Villkoret ska beräknas under beskattningsåret. Om det inte är uppfyllt under beskattningsåret får ni 

beräkna det över en period om tre år: året före beskattningsåret, beskattningsåret samt året efter 

beskattningsåret. 
 

Det här kallas för verksamhetskravet.” 

 
Kongressen 2021 antog dokumentet UNF:s uppdrag, som beskriver hur organisationen arbetar 

för att nå visionen. Huvudformuleringen är att “Tillsammans för vi en nykter kamp där unga får 

kraft att vara framtidens världsförbättrare” och det förtydligas sedan i dessa beståndsdelar: 

 

- UNF är ett sammanhang för meningsfull och trygg fritid 

- UNF är en plattform där vi för kampen mot droger 

- UNF är en organisation som bildar världsförbättrare 

All, eller närapå all verksamhet, inom UNF bedöms direkt eller indirekt rymmas inom dessa 

ramar, som i sin tur alltså är kopplade till föreningens ändamål. Därför bedöms UNF uppfylla 

verksamhetskravet. 

3. Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla 

föreningens allmännyttiga syfte 

“Minst 80 procent av föreningens inkomster ska användas till föreningens allmännyttiga syfte. Inkomster 

som föreningen ska betala skatt för ska inte räknas med. Kostnader som föreningen har för att skaffa 

dessa intäkter får inte heller räknas med. Villkoret ska beräknas under beskattningsåret. Om det inte är 

uppfyllt under beskattningsåret får ni beräkna det över flera år, vanligtvis beskattningsåret och de fyra 

åren innan. 
 

Det här kallas för fullföljdskravet.” 
 

Totala inkomster med ränteintäkter och utan upplösningar, var 2021 17 414 216 kr. 

Totala utgifter med räntekostnader och utan avsättningar, var 2021 15 959 858 kr 

Med detta sätt att räkna utgjorde utgifterna 92 procent av intäkterna. Siffrorna för 2021 är inte 

fastställda än och kan eventuellt komma att justeras med någon/några tusenlappar efter 

genomförd revision. Sett till helheten kommer detta troligtvis inte påverkar procentsatsen.  
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Samtliga utgifter bedöms direkt eller indirekt ha skett för att uppfylla föreningens allmännyttiga 

syfte. Därför bedöms UNF uppfylla fullföljdskravet. 

4. Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar 

“Föreningen ska ha en öppen medlemsantagning. Det innebär att föreningen är öppen för alla som delar 

föreningens målsättning och följer föreningens stadgar. Däremot kan föreningen ställa vissa krav för 

medlemskap, till exempel en geografisk begränsning för en hembygdsförening, en minimiålder för en 

skytteförening eller krav på musikalitet i en musikförening. Föreningar som till exempel ordenssällskap 

har oftast inte en öppen medlemsantagning. 
 

Det här kallas för öppenhetskravet.” 
 

UNF har öppen medlemsantagning, givet att personen är i rätt ålder, ställer upp på 

medlemslöftet och ställer sig bakom våra stadgar och vår värdegrund. Därför bedöms UNF 

uppfylla öppenhetskravet. 

 

Förslag till beslut: 

att  UNF bedöms uppfylla ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och 

öppenhetskravet och därmed ska anses vara en allmännyttig ideell förening. 

 

Johan Fridlund, Björn Lindgren, Jane Segerblom och Filip Nyman 
World wide web, 2022-03-01 
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