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Protokollet för förbundsstyrelsens möte 2 februari 2023 har inte justerats. De preliminära 

besluten inkluderas dock i denna rapport. 

Beslutsuppföljningen består som brukligt av två delar: 

• Samtliga beslut som fattats av kongressen 2021. 

• Samtliga beslut som fattats av förbundsstyrelsen sen kongressen 2021. 

o Vissa undantag förekommer; se handlingen till förbundsstyrelsens möte 28–30 

januari 2022 för att få det förklarat. 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 

sebastian.udenius@unf.se 

Söderhamn 6 mars 2023 

  

mailto:sebastian.udenius@unf.se
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

25 
Rapport om 
klimatengagemang 

Klimatengagemang 

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

 Pågående 

25 
Rapport om 
klimatengagemang 

Klimatengagemang 
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
ta fram en klimatpolicy. 

 Pågående 

65 
Beslut om arbetsplan 
2022-2023 

Dokument anta arbetsplanen för 2022-2023.  Klar 

66 
Beslut om 
bildningssystem 

Bildning  
Höjdaren utreds och körs igång 
senast 2022. 

Simon Schönbeck Klar 

66 
Beslut om 
bildningssystem 

Bildning 

lägga till bredda kunskapen kring 
diagnoser och sammankopplingar 
till droger och alkohol i en eller flera 
kurser. Eftersom det inte är en norm 
att ha någon kunskap om 
diagnoser. Jag tror att UNF skulle 
kunna vinna utifrån detta på att få 
fler medlemmar att känna sig 
inkluderade och ge större kunskap 
om drogpolitik. 

Simon Schönbeck Klar 

66 
Beslut om 
bildningssystem 

Bildning 

valberedningen till 
förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
arrangera en 
valberedningsutbildning. 

 Klar 

68 
Beslut om 
bildningssystem 

Dokument 
anta förslaget på bildningssystem 
med gjorda ändringar. 

 Klar 

70 UNF:s uppdrag Dokument 
anta UNF:s uppdrag med gjorda 
ändringar. 

Jane Segerblom Klar 

71 
Riktlinjer för UNF:s 
personalresurser 

Dokument 
anta riktlinjer för UNF:s 
personalresurser. 

 Klar 

74 
Motion om mer 
bildning 

Bildning  
förbundsstyrelsen får i uppgift att 
tillgängliggöra studiecirkelsmaterial 
under kommande mandatperiod. 

Simon Schönbeck Pågående 

75 
Motion om att ta tag i 
hemsidan 

Kommunikation 
det ska vara enklare för distrikten 
att uppdatera sina sidor. 

Personalorganisationen Öppen 

75 
Motion om att ta tag i 
hemsidan 

Kommunikation utveckla den nuvarande hemsidan. Personalorganisationen Öppen 

78 
Motion om 
inkluderande mat 

 upphäva kongressbeslutet ifrån 
2019 om ett köttfritt UNF. 

 Öppen 

78 
Motion om 
inkluderande mat 

 
ekologiska alternativ samt 
närproducerat ska i första hand 
väljas till förbundsarrangemang. 

 Öppen 

78 
Motion om 
inkluderande mat 

 

man ska kunna få ha en egen 
valmöjlighet över vad man väljer att 
äta, oberoende av att behöva välja 
specialkost varken så de gäller 
vegetarisk- eller köttkost. 

 Öppen 

79 
Motion om kött som 
kost inom UNF 

 

upphäva beslutet från kongressen 
2019 som löd “animaliskt protein 
ska erbjudas som specialkost åt de 
för vilka detta faktiskt är nödvändigt 
för deras diet och inte handlar om 
en smakfråga” 

 Öppen 

79 
Motion om kött som 
kost inom UNF 

 animaliskt protein ska erbjudas som 
alternativ kost för de som vill. 

 Öppen 

80 

Motion om 
förtydligande kring 
animaliska måltider 
inom UNF 

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

 Öppen 

82 Resepolicy Dokument 
riva upp den av förbundsstyrelsens 
beslutade resepolicyn. 

 Öppen 

113 

Motion om 
borttagning av 
obligatoriskt val av 
sekreterare för distrikt 
och föreningar 

Bildning 
bifalla att ge förbundsstyrelsen i 
uppdrag att stötta 
distriktssekreterare. 

Sebastian Udenius Öppen 

114 
Motion om tydligare 
regler kring extra 
DÅM 

Dokument bifalla motionens att-satser.  Öppen 
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

116 

Motion om Ta bort det 
obligatioriska 
årsmötesärendet 
gällande 
årsmötesutskott 

Dokument bifalla motionens att-satser.  Öppen 

120 
Beslut om motion om 
lättlästa texter 

Tillgänglighet 
FS ska ha i åtanke att inte krångla 
till dokument som är riktade till 
UNF:s medlemmar i onödan. 

Amanda Dafors Öppen 

120 
Beslut om motion om 
lättlästa texter 

Tillgänglighet 

anta att förenkla texter och öka 
förståelsen genom följande förslag: 
Ha en ordlista i början av 
dokumentet med krångliga ord. 
Använda typsnittet som gör det 
lättare för t.ex folk med dyselexi. 
Uppmana medlemmar att ställa 
frågor om dem inte förstår. Använda 
grattis inläsningstjänster som läser 
upp texter. På instagram skulle man 
kunna ha en beskrivning av bilden 
så att även blinda som använder 
inläsningstjänst kan "se". 

Amanda Dafors Öppen 

120 
Beslut om motion om 
lättlästa texter 

Tillgänglighet 
förbundet ska tillsätta ett utskott 
som förbereder lättlästa texter av 
viktiga dokument. 

 Pågående 

120 
Beslut om motion om 
lättlästa texter 

Tillgänglighet bifalla motionen med ändringar.  Öppen 

124 
Fortsättning: Beslut 
om resepolicy 

Dokument 
anta resepolicyn med gjorda 
ändringar. 

Jane Segerblom Pågående 

197 
Beslut om helheten i 
det nya drogpolitiska 
programmet 

Tillgänglighet 

förbundsstyrelsen ska se över det 
drogpolitiska programmet till 
kongressen 2023 för att skapa en 
mer lättläst variant. 

Amanda Dafors Öppen 

197 
Beslut om helheten i 
det nya drogpolitiska 
programmet 

Drogpolitik 
alla kravpunkter sammanställs i en 
bilaga till det drogpolitiska 
programmet. 

Filip Nyman Öppen 

201 
Beslut om nytt 
drogpolitiskt program 

Drogpolitik 
anta UNF:s drogpolitiska program 
med gjorda ändringar. 

 Klar 

215 
Avslutande beslut: 
Revidering av stadgar 

Dokument 
anta förbundsstyrelsens förslag på 
reviderade stadgar. 

Personalorganisationen Öppen 

218 
Motion om UNF:s 
distriktsgränser 

Dokument 

ändra §3:1 från ”Förbundets 
distriktsgränser fastställs av 
förbundsstyrelsen” till ”Förbundets 
distriktsgränser fastställs av UNF:s 
kongress”. 

 Öppen 

218 
Motion om UNF:s 
distriktsgränser 

Dokument 

göra redaktionell ändring §3:1 från 
”Bestämmelser om hur distrikt kan 
bildas, gå samman och upplösas 
finns i §3:15” till ”Bestämmelser om 
hur distrikt kan bildas, gå samma 
och upplösas finns i §3:13”. 

 Öppen 

219 
Förbundsstyrelsens 
förslag om UNF:s 
principer 

Dokument 
bifalla resterande förslag från 
förbundsstyrelsen gällande UNFs 
principer. 

 Öppen 

220 
Förbundsstyrelsens 
förslag gällande 
uppförandekoden 

Dokument 
anta den föreslagna 
uppförandekoden. 

 Öppen 

221 Motion om riktlinjer Krisgrupp 
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
vidareutveckla och tillgängliggöra 
stöd vid svåra situationer. 

Krisgruppen Pågående 

221 Motion om riktlinjer Krisgrupp 
krisgruppen ska ta fram bättre och 
tydligare egen handlingsplan för 
involvering. 

Krisgruppen Pågående 
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

231 
Beslut om motion om 
UNF Väst 

Dokument 

ändra §3:13 i stadgarna till: 
Kongressen kan besluta att distrikt 
ska bildas, gå samman eller 
upplösas. 
 
När kongressen beslutat att ett 
distrikt ska bildas, ska 
förbundsstyrelsen snarast kalla de 
föreningar som beslutats ingå det 
nya i distriktet, till ett distriktsmöte, 
som, om det bevistas av 
representanter från minst tre 
föreningar, beslutar att distriktet 
bildas och antar de stadgar som 
anges i det första stycket av §3:14. 
 
Sammanslagning av distrikt sker 
genom att förbundsstyrelsen kallar 
berörda föreningar till ett 
distriktsmöte varpå ett nytt distrikt 
bildas enligt denna paragrafs andra 
stycke. 
 
Vid sammanslagning tillfaller de 
ursprungliga distriktens tillgångar, 
efter beslut av deras respektive 
distriktsstyrelser, det nya distriktet. 
Ifall en distriktsstyrelse inte blivit 
vald nuvarande eller föregående 
kalenderår kan förbundsstyrelsen 
efter samråd med distriktets 
medlemmar besluta att distriktets 
tillgångar tillfaller det nya distriktet. 
 
Efter en sammanslagning lever de 
ursprungliga distrikten kvar utan 
tillgångar fram tills dess att en 
kongress beslutar att upplösa dem. 
 
Vid upplösning tillfaller distriktets 
tillgångar förbundet eller av 
kongressen beslutat distrikt eller 
förening inom UNF. 

 Öppen 

236 
Motion om lagring av 
dokument 

Admin 

ge förbundsstyrelsen i uppgift att 
utveckla stöd för hur arkivering och 
överlämning ska ske i föreningar 
och distrikt. 

Sebastian Udenius Öppen 

237 
Motion om ansvarig 
utgivare för Motdrag 

Motdrag/policy 

uppdragsge förbundsstyrelsen att 
uppdatera ”Policy för UNF:s 
medlemstidning Motdrag” så att den 
ansvariga utgivaren för Motdrag ska 
vara redaktören 

Simon Schönbeck Klar 

237 
Motion om ansvarig 
utgivare för Motdrag 

Motdrag 

förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
granska växten av Motdrag för att 
se ifall andra åtgärder behövs för att 
säkerställa Motdrags överlevnad. 

Simon Schönbeck Pågående 

238 
Motion om 
historieutskott 

Utskott 

förbundsstyrelsen ska tillsätta en 
arbetsgrupp som ska arbeta med att 
göra UNF historia mer tillgängligt 
och öppet för allmänheten digitalt. 

Sebastian Udenius Öppen 

238 
Motion om 
historieutskott 

Utskott 

arbetsgruppen ska säkerställa att 
arkivet även innehåller statistik, 
översiktlig information och 
personliga berättelser. 

Sebastian Udenius Öppen 

238 
Motion om 
historieutskott 

Utskott 
arbetsgruppen skall upplösas då 
arbetet med UNF:s arkiv finns 
tillgängligt digitalt format. 

Sebastian Udenius Öppen 
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

238 
Motion om 
historieutskott 

Utskott 

all dokumentation i arkivet ska 
finnas tillgängligt i en öppen 
standard så som format så 
som: SVG, PNG, JPEG, ODT, GIF, 
FLACC, OGG, MP3, WebM, CSV, 
HTML, Office 
Open XML, EPUB, PDF, 7z, Tar, 
LUKS, mm. 

 Öppen 

242 
Motion om service 
kring banktjänster för 
unga i ideell sektor 

Representation 

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

Filip Nyman Klar 

243 
Motion om 
banktjänster 

Kommuniktaion 
uppdatera unf.se med lämplig 
information om banktjänster för 
föreningar. 

Johan Fridlund Pågående 

253 
Beslut om motion om 
medlemsavgift 

Admin 
förbundsstyrelsen ska arbeta för att 
underlätta för distrikt och föreningar 
att ta ut medlemsavgift. 

Johan Fridlund Klar 

255 

Förbundsstyrelsens 
förslag om 
medlemsavgift för 
2022–2023 

 fastställa UNF:s medlemsavgift för 
2022 och 2023 till 0 kronor/år. 

 Klar 

258 
Förbundsstyrelsens 
förslag om budget 
2022–2023 

 anta budgeten.  Klar 

274 

Beslut om 
sammanslagning av 
UNF Väst och UNF 
Älvsborg 

 

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg 
och Bohuslän) och UNF Älvsborg 
slås samman och bildar distriktet 
UNF Väst i enlighet med stadgarna. 

 Pågående 

281 Beslut om arvodering  fastställa en heltidsarvodering till 
65% av prisbasbeloppet per månad. 

 Klar 

281 Beslut om arvodering  ge styrelsen en heltidsarvodering att 
fritt disponera inom sig. 

 Klar 

295 
Val av ombud på 
Movendikongressen 

 
låta styrelsen välja en inom sig 
åkandes som ombud till 
Movendikongressen. 

 Klar 
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Möte Ärende Beslut (att...) Status 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6a Firmatecknare 

Ungdomens Nykterhetsförbunds 

(organisationsnummer 878500-1622) firma från och 

med 2021-07-04 tecknas av Jane Segerblom 

(981220-NNNN), Filip Nyman (960726-NNNN), 

Johan Fridlund (941229-NNNN) och Björn Lindgren 

(890528-NNNN) dock minst två i förening. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6a Firmatecknare förklara paragrafen omedelbart justerad. Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2021-

07-04 tecknas av Björn Lindgren (890528-NNNN), 

Hatice Taskin Demir (880408-NNNN), Johan 

Fridlund (941229-NNNN) och Samuel Somo 

(890729-NNNN), två i förening. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

utanordningsrätt från och med 2021-07-04 

tillkommer Jane Segerblom (981220-NNNN), Filip 

Nyman (960726-NNNN), Johan Fridlund (941229-

NNNN), Björn Lindgren (890528-NNNN), Samuel 

Somo (890729-NNNN), samt Johan Persson 

(860224-NNNN) med restriktioner till 

förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

Jane Segerblom (981220-NNNN), Filip Nyman 

(960726-NNNN), Johan Fridlund (941229-NNNN), 

Björn Lindgren (890528-NNNN) och Samuel Somo 

(890729-NNNN), från och med 2021-07-04 har 

attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell 

attesträtt inom förbundet UNF. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

postförsändelser till UNF från och med 2021-07-04 

kvitteras av Björn Lindgren, Hatice Taskin Demir, 

Johan Persson, Lizette Masterson och Jörgen 

Garheden var för sig. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten 

tillkommer kanslianställda inom respektive 

ansvarsområde. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller 

traktamenten) avseende sin egen person eller 

närstående. 

Pågående 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 

rätt att teckna konto, attest- och utanordningsrätt för 

Samuel Somo upphör att gälla den 2021-07-31. 
Klar 

FS01 (4 juli 2021) 
§ 1:6b Konto, attest- och 

utaordningsrätt 
förklara paragrafen omedelbart justerad. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6c Arvoderingsutredning 
ge Johan Fridlund och Sigrid Björk uppdrag att 

utreda arvoderingsformen inom styrelsen. 
Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6c Arvoderingsutredning 
arvoderingsutredning presenteras för styrelsen på 

nästa möte som är arbetsveckan. 
Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6d Arvodering 

förbundsstyrelsen noterar att nuvarande 

arvoderingsavtal slutar att gälla per den 30:e 

september 2021. 

Klar 

FS04 (15 augusti 2021) 
§ 4:7a 

Arbetsplansprioriteringar 

Jacob Nehrer tar vidare arbetet i enlighet med 

verksamhetsplaneringsprocessen. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7c Arvoderingar 
fram till 31:a december 2021 arvodera Filip Nyman 

på 100 %. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7c Arvoderingar 
från och med 1:a januari 2022 arvodera Jacob 

Nehrer på 75 %. 
Substituerat 
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Möte Ärende Beslut (att...) Status 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7c Arvoderingar arvodera Jane Segerblom på 25 %. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7c Arvoderingar 

utse Johan Fridlund till kontaktperson för Jane 

Segerblom och Filip Nyman; samt utse Filip Nyman 

som kontaktperson för Jacob Nehrer. 

Substituerat 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7c Arvoderingar 
Johan Fridlund får i uppdrag att ta fram kontrakt på 

arvoderingar. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7c Arvoderingar anta förslag på riktlinjer kring arvoderingar. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott anta Faddersystem. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott i arbetsordningen lägga till Faddersystem. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott anta Riktlinjer för distriktsfaddrar. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja Jane Segerblom till faddercoach. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott 
välja Sebastian Udenius till ansvarig för 

Historiegruppen. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott 
välja Amanda Dafors till ansvarig för 

Tillgänglighetsgruppen. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja Jane Segerblom till ansvarig för Insatsstyrkan. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja Jacob Nehrer till ansvarig för Eventgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott 

de respektive ansvariga får i uppgift att ta fram 

förslag på arbetsbeskrivningar till sina grupper inför 

förbundsstyrelsens möte 10-12 september. 

Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott tillsätta en krisgrupp. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott 
Filip Nyman är ansvarig för den drogpolitiska 

gruppen. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja 4 personer till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott den nya krisgruppen tillträder den 13 september. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja Jacob Nehrer till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja Jane Segerblom till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja generalsekreteraren till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott välja biträdande generalsekreteraren till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7d Utskott 
välja Amanda Dafors till första ersättare i 

krisgruppen. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7e Kongressuppdrag fastställa ansvaren för kongressuppdragen. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) 
§ 4:7f Arbetsordning och 

delegationsordning 
anta arbetsordningen inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS04 (15 augusti 2021) 
§ 4:7f Arbetsordning och 

delegationsordning 

anta delegationsordningen inklusive beslutade 

ändringar. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7g Personalorganisation 
som inriktningsbeslut för en omorganisation bifalla 

förslag A. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7g Personalorganisation 
som inriktningsbeslut för en omorganisation bifalla 

förslag B inklusive beslutade ändringar. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7g Personalorganisation 
som inriktningsbeslut för en omorganisation bifalla 

förslag C. 
Klar 
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FS04 (15 augusti 2021) § 4:7g Personalorganisation 

anta tidsplanen för implementering av ovanstående 

beslut [förslag A, B & C som inriktningsbeslut för en 

omorganisation]. 

Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7g Personalorganisation 

i förmån för en utredning kring omorganisering i 

personalorganisationen kommer det tills att en 

utredning avslutas kommer alla punkter under denna 

punkt vara hemliga. 

Klar 

FS04 (15 augusti 2021) 
§ 4:7h Ersättningar och 

utrustning 

anta förslaget för riktlinjer kring ersättningar och 

utrustning. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7i POPBOX 
till styrgrupp för POPBOX utse Johan Fridlund, Björn 

Lindgren och Hanna Minter. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7i POPBOX 
Johan Fridlund utses till sammankallande i 

styrgruppen. 
Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:7i POPBOX 
styrgruppen ska till varje förbundsstyrelsemöte 

inkomma med en rapport. 
Pågående 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:8a Läger 2022 

välja Sigrid Björk som ansvarig för framtagande av 

handlingar för sommarlägret 2022 till mötet 10-12 

september. 

Klar 

FS04 (15 augusti 2021) § 4:9 Nästa möte 
ordförande lägger fram en mötesplan för 2022-2023 

till mötet 10-12 september. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8b Höjdaren 

ge Simon Schönbeck och Jacob Nehrer i uppdrag 

att utreda Höjdaren. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8b Höjdaren 

utredningen ska utgå ifrån förbundsstyrelsens 

diskussion för inriktning av Höjdaren. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8b Höjdaren 

utredningen ska delrapporteras på 

förbundsstyrelsens möte 12-14 november. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8b Höjdaren 

utredningen ska delrapporteras på 

förbundsstyrelsens första möte för 2022. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8c Utredning av Bildaren 

ge Simon Schönbeck i uppdrag att leda en utredning 

för att ta fram ett koncept till Bildaren. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8c Utredning av Bildaren 

utredningen ska utgå ifrån de tre centrala temana: 

• Ideutveckling. 

• Kunskapsspridning. 

• Nätverkande. 

Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8c Utredning av Bildaren 

utredningen ska arbeta med minst ett distrikt för en 

pilotutbildning våren 2022. 
Pågående 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8c Utredning av Bildaren 

utredningen ska slutrapportera senast på 

förbundsstyrelsens möte i mars 2022. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8d Utredning av FSS 

tillsätta en utredning av 

föreningsstyrelsesamlingarna bestående av Jane 

Segerblom och Simon Schönbeck. 

Upphävt 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8d Utredning av FSS 

utredningen tar fram ett nytt förslag för 

föreningsstyrelsesamlingarna. 
Upphävt 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8d Utredning av FSS 

utredningen undersöker huruvida det går att göra ett 

digitalist FSS material. 
Upphävt 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8d Utredning av FSS 

utredningen ska ta fram en plan för hur FSS ska 

fungera för distrikt utan distriktsstyrelser. 
Upphävt 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8e En extra DSS 

ge bildningsledare i uppdrag att arrangera en extra 

DSS i höst. 
Klar 
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FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8f Bildningsplan anta ”Bildningsplan 2021–2023”. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8g Sommarläger 2022 

återremittera till mötet 12-14 november där en 

projektplan med övergripande budget, lägeridé och 

projektplan presenteras tillsammans med förslag på 

projektgrupp. 

Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8h Historieutskottet anta arbetsbeskrivningen för Historieutskottet. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8h Historieutskottet 

utse Sebastian Udenius till förbundsstyrelsens 

representant för Historieutskottet. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8h Historieutskottet 

ge Sebastian Udenius i uppdrag att söka 

medlemmar till Historieutskottet och bereda ett 

beslutsärende som fastställer medlemmarna i 

Historieutskottet. 

Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8i Eventgruppen anta uppdragsbeskrivningen för eventgruppen. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8i Eventgruppen 

utse Jacob Nehrer till kontaktperson för 

eventgruppen. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8i Eventgruppen 

Jacob Nehrer återkommer till förbundsstyrelsen med 

förslag på eventgrupp. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8j Drogpolitiska utskottet 

anta arbetsbeskrivningen för det drogpolitiska 

utskottet inklusive beslutade ändringar. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8j Drogpolitiska utskottet 

utse Filip Nyman som sammankallande för det 

drogpolitiska utskottet. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8j Drogpolitiska utskottet 

Filip Nyman får i uppdrag att hitta medlemmar till det 

drogpolitiska utskottet. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8k Mötesplan 2022 

anta mötesplanen för 2022 inklusive beslutade 

ändringar. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8l Arvodering i 

förbundsstyrelsen 

från och med 1 september 2021 arvodera Jacob 

Nehrer på 75 %. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8m UNF:s krispärm och 

UNF:s krisplan 

ge krisgruppen i uppgift att utveckla hur förbundet 

hanterar ”personuppgiftskriser”. 
Pågående 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8m UNF:s krispärm och 

UNF:s krisplan 
anta UNF:s krispärm och UNF:s krisplan. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8n Ersättare i 

riksstyrelsen 
Jane Segerblom blir förste ersättare i riksstyrelsen. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8n Ersättare i 

riksstyrelsen 
Jacob Nehrer blir andre ersättare i riksstyrelsen. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 

för UNF:s medlemstidning 

bekräfta kongressens beslut att Motdrags 

chefredaktör är ansvarig utgivare för 

papperstidningen och motdrag.se. 

Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 

för UNF:s medlemstidning 

revidera ”Policy för UNF:s medlemstidning” enligt 

nedanstående förslag. 
Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 

för UNF:s medlemstidning 

uppdra åt generalsekreteraren att ihop med 

chefredaktören för Motdrag ta fram förslag på 

ytterligare revideringar av policyn till nästa 

förbundsstyrelsemöte. 

Klar 
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FS05 (11-12 september 

2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 

för UNF:s medlemstidning 

anse besluten ”att bekräfta kongressens beslut att 

Motdrags chefredaktör är ansvarig utgivare för 

papperstidningen och motdrag.se.” och ”att revidera 

’Policy för UNF:s medlemstidning’ enligt 

nedanstående förslag.” omedelbart justerade. 

Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8p Förvaltning av konto 

Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) ska 

förvalta och överta tillgångarna för UNF 

Östergötland (802422-4605) i enlighet med 

stadgarna § 6:1. 

Pågående 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8p Förvaltning av konto 

uppdragsge Johan Karlsson Fridlund (941229-

NNNN) att utföra handlingen enligt beslutet. 
Pågående 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:8p Förvaltning av konto anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS05 (11-12 september 

2021) 
§ 5:10 Nästa möte hålla nästa möte 4 oktober klockan 19:00 - 21:00. Klar 

FS06 (4 oktober 2021) 
§ 6:7c 

Tillgänglighetsutskottet 

utse Amanda Dafors till kontaktperson för 

tillgänglighetsutskottet. 
Klar 

FS06 (4 oktober 2021) 
§ 6:7c 

Tillgänglighetsutskottet 

Amanda Dafors återkommer till förbundsstyrelsen 

med förslag på personer till tillgänglighetsutskottet. 
Klar 

FS06 (4 oktober 2021) 
§ 6:7c 

Tillgänglighetsutskottet 

anta uppdragsbeskrivningen för 

tillgänglighetsutskottet inklusive beslutade ändringar. 
Klar 

FS07 (14 oktober 2021) 
§ 7:5a Omorganisering av 

personalorganisationen 

ge ledningsgruppen i uppdrag att vidareutveckla 

förslaget kring regionindelningen i norra Sverige. 
Klar 

FS07 (14 oktober 2021) 
§ 7:5a Omorganisering av 

personalorganisationen 

godkänna att förslaget till omorganisation av 

generalsekreteraren inklusive beslutade ändringar 

tas vidare till MBL-förhandling med facket. 

Klar 

FS07 (14 oktober 2021) 
§ 7:5a Omorganisering av 

personalorganisationen 

ledningsgruppen och biträdande generalsekreterare 

efter MBL-förhandlingen återkommer till 

förbundsstyrelsen med ett slutgiltigt förslag till beslut 

om omorganisation. 

Klar 

FS07 (14 oktober 2021) 
§ 7:5a Omorganisering av 

personalorganisationen 

generalsekreteraren har mandat att MBL-förhandla 

och sedan besluta om hur enskilda medarbetare 

påverkas vid omorganisationen. 

Klar 

FS08 (2 november 2021) § 8:5a Rosa Villan 

bevilja ett lån på 1,15 miljoner kronor utan 

amortering med en årlig ränta på 3 % med en löptid 

om 12 månader till UNF Jönköping. 

Klar 

FS08 (2 november 2021) § 8:5a Rosa Villan 

uppdra åt Johan Fridlund att avtal upprättas för lånet 

och att utbetalning sker efter signering av båda 

parter. 

Klar 

FS08 (2 november 2021) § 8:5a Rosa Villan 

ledningsgruppen och Johan Fridlund tar vidare 

processen med att hitta en person som kan 

säkerställa verksamheten i Rosa Villan. 

Öppen 

FS08 (2 november 2021) § 8:5a Rosa Villan 
kräva att distriktet har en långsiktig plan för att 

bibehålla god likviditet och ett stort eget kapital. 
Klar 

FS08 (2 november 2021) § 8:5a Rosa Villan omedelbart justera ärendet. Klar 

FS08 (2 november 2021) 
§ 8:5b Omorganisering av 

personalorganisationen 

fastställa förbundsstyrelsens beslut om 

omorganiseringen av personalorganisationen som 

fattades per capsulam 25 oktober 2021. 

Klar 

FS08 (2 november 2021) 
§ 8:5b Omorganisering av 

personalorganisationen 

omorganisationen ska genomföras i enlighet med 

beslutet på förbundsstyrelsemötet 14 oktober 2021. 
Klar 
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FS08 (2 november 2021) 
§ 8:5b Omorganisering av 

personalorganisationen 

generalsekreteraren, i enlighet med 

delegationsordningen, uppdras att genomföra 

omorganisationen. 

Klar 

FS08 (2 november 2021) 
§ 8:5b Omorganisering av 

personalorganisationen 

placeringsort för de två föreningsutvecklarna i region 

Norr blir Luleå och Örnsköldsvik. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:7c Med ideell kraft 

uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare arbetet med 

hur förbundsstyrelsen ska arbeta med våra distrikt 

och föreningar, samt hur detta ska samkoordineras 

med den nya personalorganisationen. 

Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:7c Med ideell kraft 

arbetet även ska utveckla synen på distrikt och 

föreningars roll och vilka förväntningar som finns på 

dem. 

Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:7c Med ideell kraft 

Jane Segerblom presenterar utfallet av uppdraget 

på förbundsstyrelsemötet 28-30 januari 2022. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:7c Med ideell kraft 

utfallet av uppdraget även ska innefatta förslag på 

hur vi ska fortsätta utveckla arbetet. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:7e Interna & externa 

risker i verksamheten 

uppdra åt ledningsgruppen att fortsätta arbetet 

utifrån diskussionen. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

anta mål- och fokusområden 2022 inklusive 

beslutade ändringar. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 
anta resursbehoven för 2022. Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

välja Johan Fridlund till huvudansvarig för mål- och 

fokusområdena. 
Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

välja Filip Nyman till ideell kontaktperson för 

fokusområdet UNF är en organisation som för en 

kamp mot droger. 

Pågående 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

välja Jacob Nehrer till ideell kontaktperson för 

fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull och 

trygg fritid. 

Pågående 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

välja Simon Schönbeck till ideell kontaktperson för 

fokusområdet UNF är en organisation som bildar 

världsförbättrare. 

Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

välja ledningsgruppen till ideell kontaktperson för 

fokusområdet UNF är en välfungerande och 

engagerande organisation. 

Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 

2022 

förbundsstyrelsen ålägger ansvaret för att ta fram en 

implementeringsplan och genomförandeplan på de 

ideella kontaktpersonerna i deras operativa arbete. 

Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8b Sommarläger 2022 välja Sigrid Björk som ansvarig för projektgruppen. Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8b Sommarläger 2022 

välja Sigrid Björk, Alva Bergvall och Fabian Gribing 

till medlemmar i projektgruppen. 
Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8b Sommarläger 2022 anta projektplanen. Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8b Sommarläger 2022 

det övergripande temat för lägret ska vara 

demokrati. 
Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8c Interna bidrag 2022-

2023 

anta förslaget kring interna bidrag 2022 och 2023 

inklusive beslutade ändringar. 
Klar 
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FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8d Budget 2022 anta den reviderade budgeten för 2022. Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8e Drogpolitiska 

utskottet 

fastställa medlemmarna i det drogpolitiska utskottet 

till Ellen Hjort, Lovisa Edström, Matilda Jansson, 

Filip Nyman och Simon Schönbeck. 

Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8e Drogpolitiska 

utskottet 

utskottet blir förbundsstyrelsens och den politiska 

talespersonens förlängda arm i det drogpolitiska 

arbetet. 

Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8e Drogpolitiska 

utskottet 

utskottet arbetar utifrån UNF:s drogpolitiska program 

och förbundsstyrelsens fokusområde UNF är en 

organisation som för en kamp mot droger. 

Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8e Drogpolitiska 

utskottet 

utskottet kan bistå den politiska talespersonen i dess 

arbete genom att representera UNF utåt, antingen 

på mandat av den politiska talesperson eller genom 

mandat från majoritetsbeslut av utskottet. 

Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8e Drogpolitiska 

utskottet 

när andra medlemmar i utskottet än den politiska 

talespersonen ska representera UNF utåt så ska de 

visa särskild måttfullhet. 

Substituerat 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8f Historieutskottet 

fastställa medlemmarna i Historieutskottet till Sigrid 

Björk, Sebastian Udenius och Wilhelm Wirén. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8g Delegationsordning 

uppdatera delegationsordningen enligt beslutade 

ändringar. 
Pågående 

FS09 (13-14 november 

2021) 
§ 9:8h Policy för Motdrag 

uppdatera Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag 

enligt förslaget inklusive beslutade ändringar. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8i Fler deltagare på 

bildningsinsatser 

uppdra åt bildningsledaren att granska det materialet 

som utredningen tog fram och ge förslag på hur det 

ska kunna användas i framtiden. 

Pågående 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8j 

Föreningsnedläggningar 

upplösa samtliga föreningar i listan över inaktiva 

föreningar exklusive beslutade strykningar. 
Klar 

FS09 (13-14 november 

2021) 

§ 9:8j 

Föreningsnedläggningar 

föreningarnas eventuella tillgångar tillfaller aktuellt 

distrikt. 
Pågående 

FS10 (29-30 januari 

2022) 

§ 10:8a Ansvar för attest och 

efterkontroll 

anta dokumentet Ansvar för attest och efterkontroll 

inom UNF inklusive beslutade ändringar. 
Klar 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8b UNF Jämtland 

Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) tar 

över som företrädare för Jämtland Härjedalens 

distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund (893201-

3330). 

Klar 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8b UNF Jämtland 

Johan Karlsson Fridlund (941229-NNNN) och Filip 

Nyman (960726-NNNN) representerar Ungdomens 

Nykterhetsförbund (878500-1622) som företrädare 

till internetbanken samt konto- och firmatecknare för 

Jämtland Härjedalens distrikt av Ungdomens 

Nykterhetsförbund (893201-3330) var för sig från 

och med 1 februari 2022 till och med att nytt 

distriktsårsmöte har hållits. 

Klar 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8b UNF Jämtland anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8c Ledaren 

i enlighet med alternativ 2 uppdra åt 

bildningsledaren att undersöka och förhandla fram 

ett förslag på avtal med en extern aktör som kan ge 

oss stöd med Ledaren under 2022. 

Klar 
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FS10 (29-30 januari 

2022) 

§ 10:8d Föreningarnas och 

distriktens uppdrag 

låta uppdraget från förbundsstyrelsemötet 13-14 

november 2021 kvarstå. 
Klar 

FS10 (29-30 januari 

2022) 

§ 10:8d Föreningarnas och 

distriktens uppdrag 

uppdra åt Jane Segerblom att återkomma till 

förbundsstyrelsen med ett slutgiltligt förslag. 
Klar 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8e UNF Dalarna 

Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) ska 

förvalta och överta tillgångarna för Dalarnas distrikt 

av Ungdomens Nykterhetsförbund (883200-5774) i 

enlighet med stadgarna § 6:1. 

Pågående 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8e UNF Dalarna 

uppdra Johan Karlsson Fridlund (941229-NNNN) att 

utföra handlingen enligt beslutet. 
Pågående 

FS10 (29-30 januari 

2022) 
§ 10:8e UNF Dalarna anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS11 (8 mars 2022) § 11:6a Momsstatus 2022 

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. 

Klar 

FS11 (8 mars 2022) 
§ 11:6b Lager i 

balansräkningen 2022 

inte ta upp UNF:s varor hos Topline som en tillgång i 

balansräkningen. 
Klar 

FS11 (8 mars 2022) 

§ 11:6c Status som 

allmännyttig ideell förening 

2022 

UNF bedöms uppfylla ändamålskravet, 

verksamhetskravet, fullföljdskravet och 

öppenhetskravet; och därmed ska anses vara en 

allmännyttig ideell förening. 

Klar 

FS11 (8 mars 2022) 

§ 11:6d Bedömning och 

hantering av risker för 

organisationen 2022 

anta dokumentet Bedömning och hantering av risker 

för organisationen 2022. 
Klar 

FS12 (19-20 mars 2022) § 12:7a Klimatpolicy 
uppdra åt Björn Lindgren och Jacob Nehrer att ta 

fram en klimatpolicy. 
Pågående 

FS12 (19-20 mars 2022) § 12:7a Klimatpolicy 

uppdra åt bildningsledaren och det drogpolitiska 

utskottet att ansvara för kongressbeslutet UNF:s 

klimatengagemang sker genom att föreningar, 

distrikt och förbund kan driva en intersektionell 

drogpolitik som lyfter klimatfrågor med utgångspunkt 

i de klimatpolitiska ramarna. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 2022) 
§ 12:8a Styrdokument & 

rutiner 

addera uppgiften Verkställa antaganden och 

revideringar av styrdokument och rutiner som 

fastställts av förbundsstyrelsen till sekreterarens 

specifika ansvarsuppgifter i arbetsordningen. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 2022) 
§ 12:8b Policy för hantering 

av eget kapital 

ersätta första meningen i stycket Långsiktig plan i 

Policy för hantering av eget kapital med denna text: 

Förbundsstyrelsen gör vartannat år (jämna år) under 

våren en långsiktig plan på hur förbundets kapital 

ska användas på ett hållbart sätt. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 2022) 
§ 12:8b Policy för hantering 

av eget kapital 

uppdra åt Johan Fridlund att bereda ett 

diskussionsärende om Långsiktig plan för hållbar 

användning av förbundets kapital till mötet 20-22 

maj 2022. 

Klar 

FS12 (19-20 mars 2022) 
§ 12:8c UNF Jämtland & 

UNF Kronoberg 

kalla till distriktsårsmöte för UNF Jämtland 7 maj 

2022. 
Klar 

FS12 (19-20 mars 2022) 
§ 12:8c UNF Jämtland & 

UNF Kronoberg 

kalla till distriktsårsmöte för UNF Kronoberg 30 april 

2022. 
Klar 
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FS12 (19-20 mars 2022) 
§ 12:9a Riksstyrelsen och 

ledningsgruppen 

varje förbundsstyrelsemöte ska ha ett stående 

rapportärende för rapportering av diskussioner inom 

riksstyrelsen och protokoll för ledningsgruppen. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 2022) § 12:9b Kongress 2023 

välja Jacob Nehrer och Jane Segerblom till 

ansvariga från förbundsstyrelsen för kongressen 

2023. 

Pågående 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:6f POPBOX 
välja Johan Fridlund, Amidala Hermansson och 

Björn Lindgren till styrgruppen för POPBOX. 
Substituerat 

FS13 (20-22 maj 2022) 

§ 13:7b Långsiktig plan för 

hållbar användning av 

förbundets kapital 

uppdra åt Johan Fridlund och Björn Lindgren att 

bereda ett beslutsärende om Långsiktig plan för 

hållbar användning av förbundets kapital till mötet 

16-18 september 2022. 

Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:8a Budget 2023 
anta den reviderade budgeten för 2023 inklusive 

beslutade ändringar. 
Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) 
§ 13:8b Mål- och 

fokusområden 2022-2023 

välja Jacob Nehrer till huvudansvarig för mål- och 

fokusområden 2022-2023. 
Pågående 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:8c Eventgruppen 
välja Shiam Alaaeddin, Tariq Moussa och Sara 

Syrafi till medlemmar i eventgruppen. 
Pågående 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:8c Eventgruppen 
välja Tariq Moussa till sammankallande i 

eventgruppen. 
Pågående 

FS13 (20-22 maj 2022) 
§ 13:8d Sammanslagning av 

UNF Väst och UNF Älvsborg 

kalla till distriktsmöte 23 juli 2022 för föreningarna i 

UNF Väst och UNF Älvsborg om bildande av nytt 

distrikt i enlighet med stadgarna § 3:13 punkt 3 för 

att verkställa kongressens beslut § 274. 

Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) 
§ 13:8e Upplösning av 

föreningar 

upplösa dessa föreningar: 

• Molotov Cocktail. 

• Norrköpings Somaliska kulturförening. 

• Söderköping Saints. 

• The Diamondsquad. 

• UNF Sprajt. 

• Yangsbrou Kickers. 

• Youth United. 

Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:8f UNF Tillsvidare 
i enlighet med stadgarna § 4:2 punkt 1 kalla till 

årsmöte för UNF Tillsvidare 20 juni 2022. 
Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) 
§ 13:9a Bokslut & 

revisionsrapport 2021 

fastställa årsredovisningen för Ungdomens 

Nykterhetsförbund 2021. 
Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) 
§ 13:9a Bokslut & 

revisionsrapport 2022 

förelägga årsredovisningen för Ungdomens 

Nykterhetsförbund 2021 till kongressen 2023. 
Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:9b Sommarläger 2022 ställa in sommarlägret 2022. Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:9c Stadgerevidering 
uppdra åt Simon Schönbeck och Sebastian Udenius 

att bereda ett förslag på stadgerevidering. 
Pågående 

FS13 (20-22 maj 2022) 

§ 13:9d Val av ombud vid 

Movendi Internationals 

kongress 2022 

välja Jacob Nehrer till ombud vid Movendi 

Internationals kongress 2022. 
Klar 

FS13 (20-22 maj 2022) 

§ 13:9d Val av ombud vid 

Movendi Internationals 

kongress 2023 

välja Filip Nyman till ersättare vid Movendi 

Internationals kongress 2022. 
Klar 
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FS13 (20-22 maj 2022) § 13:9e Fadderfördelning 

välja dessa personer till faddrar för distrikten i 

regionerna Mitt och Syd: 

• Sigrid Björk: Halland och Kronoberg. 

• Jacob Nehrer: Jönköping, Värmland och Väst. 

• Jane Segerblom: Skaraborg och Örebro. 

Pågående 

FS13 (20-22 maj 2022) § 13:9e Fadderfördelning 

välja dessa personer till faddrar för distrikten i 

regionerna Norr och Öst: 

• Amanda Dafors: Västerbotten och Västernorrland. 

• Filip Nyman: Jämtland och Norrbotten. 

• Simon Schönbeck: Gävleborg. 

• Sebastian Udenius: Uppsala. 

Pågående 

FS14 (6 juni 2022) § 14:5a Budget 2022 

upplösa uppgiftsposten 8. Verksamhet - Kongress i 

budgeten för 2022 som beslutades av kongressen 

2021. 

Klar 

FS14 (6 juni 2022) 
§ 14:5b Arvodering i 

förbundsstyrelsen 

öka arvoderingsgraden för Jane Segerblom från 25 

% till 100 % från och med 1 augusti 2022. 
Klar 

FS14 (6 juni 2022) 
§ 14:5b Arvodering i 

förbundsstyrelsen 

uppdra åt Johan Fridlund och Jane Segerblom att 

bereda ett beslutsärende om Arbetsordning till mötet 

16-18 september 2022. 

Klar 

FS14 (6 juni 2022) 
§ 14:5b Arvodering i 

förbundsstyrelsen 

uppdra åt Johan Fridlund att skriva ett kontrakt med 

Jane Segerblom för arvoderingen. 
Klar 

FS16 (12 augusti 2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 

vikarierande 

generalsekreterare 

tillsätta Jonas Larsson till tjänsten som vikarierande 

generalsekreterare. 
Klar 

FS16 (12 augusti 2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 

vikarierande 

generalsekreterare 

uppdra åt rekryteringsgruppen att skriva avtal med 

Jonas Larsson. 
Klar 

FS16 (12 augusti 2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 

vikarierande 

generalsekreterare 

uppdra åt Jane Segerblom att ta över 

arbetsledningen av generalsekreteraren. 
Klar 

FS16 (12 augusti 2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 

vikarierande 

generalsekreterare 

addera uppgiften Arbetsleda generalsekreteraren 

och delta i anställningsprocesser kring 

personalorganisationen till ordförande Jane 

Segerbloms specifika uppgifter i arbetsordningen. 

Pågående 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:7b Drogpolitisk strategi 

uppdra åt det drogpolitiska utskottet att bereda ett 

förslag eller beslutsärende för ett drogpolitiskt 

policydokument. 

Öppen 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:7d Stadgerevidering 

inkludera Amanda Rehnström Dafors i beredandet 

av ett förslag på stadgerevidering. 
Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:7e Förvaltning av eget 

kapital 

uppdra åt förbundskassör och generalsekreterare att 

bereda ett beslutsärende till mötet 18-20 november. 
Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8a Inköps- och 

leverantörspolicy 

anta den reviderade inköps- och leverantörspolicyn 

inklusive beslutade ändringar. 
Öppen 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8b POPBOX 

ersätta Björn Lindgren med Jonas Larsson i 

styrgruppen för POPBOX. 
Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8c Påverkaren 

pausa utredningen och lanseringen av Påverkaren 

tills vidare. 
Öppen 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8d Mötesplan 2023 

anta mötesplan för 2023 inklusive beslutade 

ändringar. 
Pågående 
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FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8e UNF Skaraborg 

uppdra åt Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-

1622) att ta över som företrädare för Skaraborgs 

distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund (866601-

0429). 

Pågående 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8e UNF Skaraborg 

uppdra åt Johan Karlsson Fridlund (941229-XXXX) 

och Max Ås (941112-XXXX) att representera 

Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) som 

företrädare till internetbanken samt konto- och 

firmatecknare för Skaraborgs distrikt av Ungdomens 

Nykterhetsförbund (866601-0429) var för sig från 

och med 18 september 2022 till och med att ett nytt 

distriktsårsmöte har hållits. 

Pågående 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8e UNF Skaraborg anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

Ungdomens Nykterhetsförbunds plusgiro och 

bankräkning från och med 18 september 2022 

tecknas av Johan Fridlund (941229-XXXX), Jonas 

Larsson (940227-XXXX), Björn Lindgren (890528-

XXXX), Sally Sundell (610413-XXXX) och Hatice 

Taskin Demir (880408-XXXX); två i förening. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

utanordningsrätt från och med 18 september 2022 

tillkommer Johan Fridlund (941229-XXXX), Jonas 

Larsson (940227-XXXX), Björn Lindgren (890528-

XXXX), Filip Nyman (960726-XXXX) och Jane 

Segerblom (981220-XXXX); samt Johan Persson 

(860224-XXXX) med restriktioner till 

förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

Johan Fridlund (941229-XXXX), Jonas Larsson 

(940227-XXXX), Björn Lindgren (890528-XXXX), 

Filip Nyman (960726-XXXX) och Jane Segerblom 

(981220-XXXX) från och med 18 september 2022 

har attesträtt för alla övriga kostnader liksom 

generell attesträtt inom Ungdomens 

Nykterhetsförbund. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

postförsändelser till Ungdomens Nykterhetsförbund 

från och med 18 september 2022 kvitteras av 

Jörgen Garheden, Lizzette Masterson, Jonas 

Larsson, Björn Lindgren, Johan Persson, Sally 

Sundell och Hatice Taskin Demir var för sig. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten 

tillkommer kanslianställda inom respektive 

ansvarsområde 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller 

traktamenten) avseende sin egen person eller 

närstående. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 

rätt att teckna konto och kvittera postförsändelser för 

Hatice Taskin Demir upphör att gälla 30 september 

2022. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 

utanordningsrätt 
anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8g Firmatecknare 

Ungdomens Nykterhetsförbunds (878500-1622) 

firma från och med 18 september 2022 tecknas av 

Johan Fridlund (941229-XXXX), Jonas Larsson 

(940227-XXXX), Björn Lindgren (890528-XXXX), 

Filip Nyman (960726-XXXX) och Jane Segerblom 

(981220-XXXX) dock minst två i förening 

Klar 
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FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8g Firmatecknare anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8h Flytt av eget kapital 

uppdra åt förbundskassör och generalsekreterare att 

verkställa en flytt av eget kapital om 10 miljoner 

kronor till ett sparkonto med ränta, bundet på max 6 

månader; innan mötet 18-20 november. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 

§ 17:8i Drogpolitiska 

utskottet 

anta den reviderade arbetsbeskrivningen för det 

drogpolitiska utskottet. 
Öppen 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:8j Arbetsordning 

anta den reviderade arbetsordningen inklusive 

beslutade ändringar 
Öppen 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:9a Mötesplan 2022 hålla mötet 18-20 november 2022 i Örebro. Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:9b UNF Jönköping 

slå ihop de två lånen som UNF Jönköping har till ett 

lån på den totala fakturerade summan plus 2 % 

ränta utöver gällande referensränta per år på en 

löptid till 31 december 2024. 

Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:9b UNF Jönköping uppdra åt Johan Fridlund att skriva ett nytt låneavtal. Klar 

FS17 (16-18 september 

2022) 
§ 17:9b UNF Jönköping 

uppdra åt generalsekreterare, förbundskassör och 

en av förbundsordföranden att ha en samtal med 

distriktsstyrelsen för UNF Jönköping. 

Klar 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:7e Måluppföljning 

uppdra åt Jacob Nehrer att följa upp 

måluppföljningen. 
Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:8c Stadgetolkning 

uppdra åt ledningsgruppen att kartlägga distriktens 

möjligheter till att genomföra distriktsårsmöten och 

bereda ett rapportärende med resultatet till mötet 

13-15 januari 2023. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:8c Stadgetolkning 

uppdra åt ledningsgruppen att bereda ett 

beslutsärende till mötet 17-19 mars 2023 som 

föreslår ett av följande alternativ för varje distrikt: 

• Kalla till distriktsårsmöte. 

• Kalla till regionmöte. 

• Låta distriktet vara vilande. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:8c Stadgetolkning 

tolka stadgarna som att regioner där det inte finns 

ett distrikt som genomfört ett distriktsårsmöte 

likställs med regioner utan distrikt. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:8f Distriktsnedläggning 

uppdra åt ledningsgruppen att bereda förslag på 

interimlösningar för föreningsstöd och samordning 

för nedlagda distrikt som kan användas innan 

införandet av en ny organisationsstruktur. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:8f Distriktsnedläggning 

uppdra åt ledningsgruppen att bereda en rutin för 

nedläggning av distrikt. 
Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9a 

Verksamhetsberättelse 2021 
anta måluppföljning 2021. Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9a 

Verksamhetsberättelse 2021 

anta verksamhetsberättelse 2021 inklusive 

beslutade ändringar. 
Öppen 
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FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9b 

Tillgänglighetsutskottet 

välja Ida Andersson, Amanda Rehnström Dafors, 

Siri Roshed Öman och Ramona Wallström till 

medlemmar i tillgänglighetsutskottet; samt att välja 

Amanda Rehnström Dafors till sammankallande i 

tillgänglighetsutskottet. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9b 

Tillgänglighetsutskottet 

förlänga tillgänglighetsutskottets uppdrag till och 

med 31 december 2023. 
Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9c Interna bidrag 2023 

anta Interna bidrag 2023 inklusive beslutade 

ändringar. 
Klar 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9c Interna bidrag 2023 

uppdra åt förbundsordförande och förbundskassör 

(två i förening) att fatta beslut om inkomna 

ansökningar av Pengar att söka-bidrag; samt att 

bereda rapportärenden med resultatet till 

förbundsstyrelsens möten. 

Pågående 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9d Delegationsordning revidera delegationsordningen [enligt fattade beslut]. Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9e Budget 2023 

anta den reviderade budgeten för 2023 inklusive 

beslutade ändringar. 
Klar 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9g Förenings- och 

distriktsstrategi 

anta dokumentet Föreningarnas och distriktens 

uppdrag [Förenings- och distriktsplan] inklusive 

beslutade ändringar. 

Klar 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9g Förenings- och 

distriktsstrategi 

uppdra åt generalsekreteraren att implementera 

förenings- och distriktsplanen i 

personalorganisationen. 

Pågående 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9g Förenings- och 

distriktsstrategi 

uppdra åt samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen att 

enskilt bereda ett förslag på ny organisationsstruktur 

till en strategidag som Jane Segerblom kallar till. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 

§ 18:9g Förenings- och 

distriktsstrategi 

fastställa följande viljeinriktning för den kvarvarande 

mandatperioden: 

Förbundsstyrelsen ska se över hur vår organisation 

är organiserad. Vi är redo att göra stora förändringar 

för att vår organisation ska främja vår verksamhet 

inte stjälpa den. 

Klar 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9h Föreningsstöd 

uppdra åt Simon Elfström Schönbeck och Jane 

Segerblom att bereda nytt studiecirkelmaterial och 

metoder baserat på föreningslådan. 

Pågående 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9h Föreningsstöd 

upphäva det tidigare uppdraget om att ta fram nytt 

FSS-material. 
Klar 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9j UNF:aren arrangera ett UNF:aren-nätverk under 2023. Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9j UNF:aren utse bildningsledaren till ansvarig för nätverket. Öppen 

FS18 (18-20 november 

2022) 
§ 18:9k Kongressförfest 

utse Sigrid Björk och Johan Fridlund till ansvariga för 

kongressförfesten. 
Substituerat 

FS19 (13 januari 2023) 
§ 19:9a 

Verksamhetsberättelse 2022 

uppdra åt Jonas Larsson och Sebastian Udenius att 

bereda ett förslag på verksamhetsberättelse 2022. 
Pågående 

FS19 (13 januari 2023) § 19:10a Kongressförfest 
uppdra åt Sigrid Björk, Simon Elfström Schönbeck 

och Filip Nyman att ansvara för kongressförfesten. 
Öppen 

FS19 (13 januari 2023) § 19:11 Nästa möte kalla till möte 26 januari klockan 17:30-20:30 Klar 

FS19 (13 januari 2023) § 19:11 Nästa möte kalla till möte 2 februari klockan 17:30-20:30. Klar 
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Möte Ärende Beslut (att...) Status 

FS20 (26 januari 2023) 
§ 20:7a Förvaltning av eget 

kapital 

uppdra åt förbundskassören och 

generalsekreteraren att gå vidare med förslaget om 

en portfölj förvaltad av Handelsbanken 

Pågående 

FS20 (26 januari 2023) 
§ 20:7a Förvaltning av eget 

kapital 

skapa en slutgiltig placeringspolicy och 

kapitaliseringsplan tillsammans med 

Handelsbanken. 

Pågående 

FS20 (26 januari 2023) 
§ 20:7a Förvaltning av eget 

kapital 

slutrapportera kapitalplaceringsarbetet till 

förbundsstyrelsen efter genomförande. 
Pågående 

FS21 (2 februari 2023) § 21:7a Medlemsrättigheter 

uppdra åt Simon Elfström Schönbeck, Amanda 

Rehnström Dafors och Sebastian Udenius att 

bereda ett förslag på stadgeändring till mötet 17-19 

mars. 

Öppen 

FS21 (2 februari 2023) § 21:8a Bildningssystem 
föreslå kongressen att fastställa bildningssystemet 

inklusive beslutade ändringar. 
Öppen 

FS21 (2 februari 2023) 
§ 21:8b Kamratstödskurs 

2023 

uppdra Sebastian Udenius att ansvara för 

kamratstödskursen 2023. 
Pågående 

FS21 (2 februari 2023) 
§ 21:8b Kamratstödskurs 

2023 
bordlägga ärendet till mötet 17-19 mars Öppen 

FS21 (2 februari 2023) § 21:8c Rosa Villan 

bevilja ett lån till UNF Jönköping med dessa villkor: 

• Summa: 1 751 727 kronor. 

• Amorteringsplan: Utan amortering. 

• Ränteplan: Årlig ränta om minst 2 % eller 2 

procentenheter över Riksbankens fastställda 

referensränta (per 1 juli för aktuellt år). 

Öppen 

FS21 (2 februari 2023) § 21:8c Rosa Villan lånet löper fram till och med 31 december 2025. Öppen 

FS21 (2 februari 2023) § 21:8c Rosa Villan uppdra åt Johan Fridlund att skriva ett låneavtal. Öppen 

FS21 (2 februari 2023) § 21:9a POPBOX 
välja Johan Fridlund, Jonas Larsson och Levicia 

Newman till styrgruppen för POPBOX. 
Öppen 
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Gäller period: 2023/01/02- 2023/03/02 

Detta har varit en intensiv period med mycket resande och väldigt få lediga helger och 

veckodagar. Framåt verkar trenden hålla i sig fram till min semester i maj, men det känns väldigt 

kul att göra UNF på heltid nu och det fina vårvädret bidrar nog till att det känns extra lätt i 

kroppen och psyket.  

● Almedalsdrinken  

● Dialogträffar  

● FÅM  

● Faddring  

● Arbetsdag FOGS 

● KONGRESSEN 

● Arbetshelg Norrbotten  

● DO/DK nätverk 

● Riksstyrelsen  

● NGRs årsmöte  

● FS möten  

Jag är så jävla redo på att ta tag i skit! Jag vill ut och värva, träffa medlemmar och komma utanför 

mina fyra väggar på kontoret och komma i gång. 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att notera rapporten  

Jane Segerblom  

jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 

Jönköping, 2023-03-02  

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Snart kommer sommaren och kongressen, snart kommer en ny mandatperiod, snart kommer 

många nya möjligheter för UNF som organisation men här kommer först en kassörsrapport. 

De senaste månaderna har mycket skett och här kommer några av sakerna: 

● Introduktion för ny projektledare av POPBOX – välkommen Levicia! 

● Bokslutsarbete 

● Arbete med att ta fram handlingar 

● Lansering av PAS 

● Slutförande av de sista distriktsbidragen 

● Ekonomidiskussioner 

● En del årsmöten (kanske inte främst UNF men inom rörelsen samt utanför) 

Jag och Jane har fått in några PAS-ansökningar enligt följande: 

Sökande Verksamhet som 

sökts för 

Ansökt Summa beviljat 

UNF Halland Demokratiläger 15.000 kronor 8000 kronor 

UNF Gävleborg DÅM 15.000 kronor 8000 kronor 

UNF Seda förening Uppstart 4000 kronor 4000 kronor 

TOTALT  34.000 kronor 20.000 kronor 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Johan Fridlund 

Vingåker 2023-03-04  
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Till FS Möte 2023-03-17 till 2023-03-19 

Nu är det äntligen dags igen för FS-möte och en ytterligare GS-rapport. Jag kommer göra några 

nedslag i verksamhet och processer som pågått under de senaste månaderna, men det är långt 

ifrån allt och därför svarar jag gärna på ytterligare frågor om verksamheten under perioden. 

Håll till godo! 

Som ni vet har den senaste tiden krävt en del av oss i samverkan med de övriga förbunden. Det 

har varit en oväntad extra arbetsuppgiften denna vår som också ställt andra krav på mig som GS 

än vad jag är van vid. Delvis har det handlat om att processen till stor del är politiskt, men ändå 

har krävt personellt stöd, delvis har det handlat om att vi inte hade räknat med att lägga tid på 

detta i höstas när vi planerade våren och delvis handlar det om att processen inte har haft en 

tydlig delegationsordning vilket inneburit oklarheter om hur processen mest effektivt drivs 

framåt. 

Det har dock gått bra och vi har nu har en spikad projektplan, en projektledare och en 

projektorganisation börjar utforma sig. Därtill har processen producerat dialogmöten, men 

eftersom den delen av arbetet har varit mer politiskt har jag inte exakt koll på det resultatet, utan 

lämnar till andra att rapportera om det. 

Årsskiftet är nu passerat med råge vilket har inneburit fokus på att slutgitligt spika 

medlemssiffror från 2022, genomföra årsmöten 2023 samt påbörja återvärvningen av 

medlemmar. För att börja med medlemssiffror har vi kommit fram till att vi under 2022 slutade 

på 2284 medlemmar som är utspridda i 79 föreningar. Detta är en minskning av antalet 

medlemmar från 2021 men det är kanske inte helt oväntat då vi i praktiken bara haft 6 stycken 

fältanställda, vilket är en stor skillnad från 2021 då vi var 9 verksamhetsutvecklare. Vi kan också 

se samma bild annan verksamhetsstatistik t.ex. att vi har värvat vid färre tillfällen än 2021, från 

87 värvningsinsatser till 57. 

När det kommer till återvärvning 2023 så påbörjas det arbetet nu under mars månad, med två 

stycken återvärvningsveckor inplanerade som FS önskas engagera sig i. Vi är i dagsläget 706 

medlemmar, varav majoriteten är bekräftade medlemmar från 2022. Det är i linje med vart vi låg 

2022 vid samma tidpunkt. 
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Slutligen när det kommer till föreningsårsmöten så har i vi ännu ingen bild av hur många 

föreningsårsmöten som har genomförts, men vi har i år haft en mer utpräglad plan för hur vi ska 

lämna över en större del av arbetet kring årsmöten till föreningarna själva. Detta har dels drivits 

av effektiviseringsskäl men också för att arbeta mer mot självgående demokratiska 

organisationer. Vi kommer utvärdera det arbetet nu under mars månad för att se hur vi kan 

skruva på det till kommande år. 

Vi är i dags dato mitt uppe i bokslut och de första rapporterna för hela 2022 har inkommit. Det 

är ju ännu för tidigt att säkert säga vilket resultatet fjolåret gav men precis som väntat är dessa 

under budget, även om vi under slutet av året hade lite högre utgifter än tidigare kvartal. Ett 

exempel på dessa är distriktsbidragen som tydligt belastar december månad. Arbetet med 

revisionen har också inletts utifrån detta, i dagsläget planeras den primära revisionen att ske i 

slutet av mars för att sedan vara redo för beslut på Maj-FS. 

Jag har dessvärre inte en lika bra bild av ansökningsläget på som jag hade vid förra FS-mötet. Det 

vi kan konstatera är att vi av olika skäl inte kunnat prioritera det lika högt efter mitten av 

januari, men att vi har skickat iväg några ytterligare ansökningar efter årsskiftet, samt att 

ytterligare någon har beviljats. Det primära resultatet vi har sett under perioden är dock att vi 

har fått besked av såväl MUCF som Socialstyrelsen under perioden. Dessa beviljar oss 2 042 153 

kr respektive 500 000 kr. Bidraget från MUCF är i linje med vad vi tidigare räknat med medans 

Socialstyrelsen dessvärre upprätthåller trenden med att sänka vårt bidrag. Vi är dessvärre lite 

besvikna med den utdelningen från Socialstyrelsen då vi la ner med tid på ansökan i år, samt 

träffade dem för att försöka få en bättre bild av vad de baserar sitt beslut på. Arbetet har dock 

inte burit frukt. 

Arbetet med finansieringssamordnare går vidare. Vi har en lösning som nästan är i mål, men av 

olika skäl har processen komplicerats och dragit ut på tiden. Vi hoppas dock kunna vara igång 

med en finansieringsamordnare i mars. 

Slutligen skulle jag vilja säga några ord om det nuvarande personalläget. Läget är dessvärre 

fortsatt ansträngt med flera vakanta tjänster och dessa framförallt i fält. Vi har vidtagit flera 

åtgärder under höst och vinter för att förebygga och motverka detta, men i grund och botten har 

de inte varit tillräckligt. Vi har bl.a. anlitat Erika Darljung och Kiyana Hakimi på kansliet för att 

minska frånvarons påfrestning, vi har därtill precis anställt Leo Rudberg av samma skäl fast i 

fältpersonal. Vi tittar vidare på fortsatta extra insatser för att stötta våra medarbetare. Två 

medarbetare har haft sjukskrivningar av arbetsrelaterade skäl och detta är ovanligt och något 

som vi gör vårt allra bästa för att motverka. 
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Ljuset i tunneln är nu att flera medarbetare börjar komma tillbaka efter sjukskrivningar och att 

flera rekryteringar nu är färdiga. Vi har sedan förra FS mötet anställt Sara Elvér, Paulina Sjöberg 

och Levicia Newman på ordinarie tjänster utöver de kompletterande anställningarna ovan. Vi 

arbetar vidare med rekryteringar i fältgruppen för att ersätta Paulina Sjöberg och Victor 

Emmoth varav den sistnämnda nyligen sagt upp sig från sin tjänst på UNF. Vi tackar Victor och 

Paulina för deras eminenta insatser mot föreningar och distrikt. Även Johan Persson har slutat 

sedan förra FS-mötet och även han tackas för den stabilitet han bidragit med till UNF de senaste 

åren. 

Med det sagt hoppas jag kunna erbjuda insyn i vad som pågått i personalorganisationen sedan jag 

tillträdde som generalsekreterare. Jag ser med glädje fram emot allt spännande som ska innan vi 

sätter punkt för 2022! 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  

Jonas Larsson 

Jönköping, 2023-03-05  



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

17–19 mars 2023 

28 (103) 

 

UNF är en organisation som bildar världsförbättrare 

Nu var det länge sedan jag lyckades lämna in en skriftlig bildningsrapport, vilket jag ber om 

ursäkt för. En nackdel är att det tar långt tid att skriva rapporterna. Jag ska se över hur det 

framtida rapporterandet kan se ut för att bättre fånga det lokala bildningsarbetet i framtiden, då 

det ofta är den som tar lång tid att insamla.  

Ledaren: Ledaren genomfördes som planerat under hösten och var uppskattad av såväl deltagare 

som kursledare. Med det är vårt samarbete med Vettig kommunikation färdigt. Nu tittar vi mot 

framtiden och ska snart börja planera mer inför höstens kurs.  

Digitalisten: Det har uppkommit att NBV har ett gratisalternativ, vi undersöker möjligheten att 

använda deras tjänst istället. Samtidigt ska vi senare i år planera ett större bidragsprojekt kopplat 

till digitalisten, vi har själva inte haft kapacitet att hantera verktyget. 

Bildaren:  Bildaren planeras innan sommaren i Örebro, Sigrid är ansvarig för kontakt med 

distriktet.  

Styrelsestudiecirklar: Som en ersättning för föreningsstyrelsesamlingarna kommer nya 

studiecirklar. Arbetet är försenat. Vid möjlighet diskuterar jag gärna med er efter mötet om hur 

vi tar vidare arbetet.  

Höjdaren: Höjdaren är nu slut och vilken fantastisk kurs det var! Nu har ett gäng UNF:are 

kompetensen för att leda vår rörelse mot framtiden. Vi har påbörjat utvärderingsarbetet och ska 

köra en uppföljningsträff i höst.  

Studiecirklar: Ytterligare en vända med Ta Debatten har genomförts, denna gången med 

personal, även denna var väldigt uppskattad (även om vi nästan råkade orsaka våldsamma 

upplopp mot alkoholindustrin). Studiecirkeln om Cannabis som NBV och NPC (om minnet 

tjänar mig rätt) tar fram börjar närma sig klart.  

Mycket tid har gått till att söka bidrag för olika bildningsinsatser. Det kommer inte redovisas här 

i framtiden, men det har varit en delad succe. Vi bör hitta något sätt att få arbetet rapporterat till 

förbundsstyrelsen.  

Arbetet med kommunrankningen rullar på och det ska bli riktigt kul att se hur det blir i år. 

Lovisa Edström och Sebastian Udenius bidrar båda flitigt till arbetet och det märks hur mycket 

bättre arbetet blir när vi är fler som samarbetar. Vi har hittills ca 230 svar på enkäten, vilket är 

bland det högsta någonsin! 
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I år hjälper jag även Junis lite med deras kommunrapport och fixar lite med databearbetning. Vi 

behöver komma närmare övriga rörelsen i många delar och vi borde se hur vi kan samarbeta 

mer på andra delar. Vi har även börjat arbeta mer med att sprida den verksamheten som de gör 

centralt som är lämplig för våra medlemmar, bl a olika digitala bildningstillfällen. Vi har fått en 

fråga om att använda vårt arbetshelgsmaterial, vilket jag föreslår att vi diskuterar under helgen 

utanför mötet. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

Bildningsledare 

Simon Elfström Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

I sista minuten, 2023-03-05 
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Vår nye projektledare Levicia har nu kommit igång och har börjat sitt arbete med att göra en 

analys av nuläget samt historien. Styrgruppen har sedan gett henne i uppdrag att ta fram en ny 

projektplan då det behöver nylanseras och då finns även möjligheter för att komma med nya 

tankar och liknande inför nylanseringen. Levicia har presenterat grunden för det nya POPBOX 

och inom kort kommer det att presenteras för förbundsstyrelsen och sedan för allmänheten.  

Just nu säljs det gamla lagret ut för att göra plats för det nya. 

Med goda förhoppningar för framtiden. 

POPBOX styrgrupp genom 

Johan Fridlund 

Landsbygd och storstad i samverkan 

2023-03-04 
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UNF lägger till varje kongress fram en ekonomisk berättelse och här kommer förslaget på årets. 

Detta är ett utkast och ska kontrolleras samt uppdateras med korrekta siffror när bokslutet för 

2022 är klart. Några fler diagram ska även in. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att  säga okej och att ett skarpt förslag kommer till nästa möte. 

Johan Fridlund 

2023-03-04 

Vingåker 
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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 2021 och 2022, som 

kopplas mot både våra historiska resultat och även ger viss inblick i framtiden. 

UNF är beroende av Miljonlotteriets överskott och även den ekonomiska berättelsen tar 

avstamp i detta faktum. Miljonlotteriet fram till 2018 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. För att sedan drabbas av pandemin. Historiskt har UNF 

årligen erhållit ungefär 19 miljoner av detta överskott men sedan minskat beroende på minskat 

överskott men även vikande medlemssiffror. 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% där vi ligger kvar idag. 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% för 

att 2022 gå ned till 74% och det till följd av dels minskat överskott och dels övriga bidrag till följd 

av pandemin och ett ökat arbete med att söka bidrag de senaste åren.  
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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 året börjat att ansöka om mer bidrag. UNF kommer även framåt att fokusera på 

mer externa bidrag då vi nu även utökar personalstaben med en som ska arbeta med att hitta 

olika finansieringsvägar. 
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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. 2021 

landade vi drygt 800 000 plus och 2022 dryga miljonen. Anledningen till att UNF gick så pass 

mycket plus under de senaste tre åren är dels extra bidrag pga. Covid och dels minskade 

omkostnader till följd av pandemin. 

 

Till följd av resultatutvecklingen är det även intressant att kolla hur det egna kapitalet (det 

kapital UNF äger) utvecklats. 2010 låg det på drygt 26 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 2022 när det landat på drygt 27,7 miljoner.  
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Vän av ordning frågar sig säkert varför vi behöver ett så pass stort eget kapital, och svaret är att 

vi årligen låser upp en stor del av kapitalet genom att överskottet från Miljonlotteriet 

ändamålsbestäms till att finansiera det kommande året. Historiskt har vi också haft relativt 

mycket pengar och det är en sits vi inte vill förlora då den ger möjlighet att klara lite sämre tider 

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. 

Vad använder vi då våra pengar till? Ett snabbt överslag visar att de senaste åren har drygt 7 till 9 

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 strax under en miljon kronor på kongress och vi 

investerar i bildning och levererar en medlemstidning. Vi har avslutat vårt insamlingsarbete där 

vi sparar in ungefär miljonen. Vi lägger in 600,000 kronor till det internationella arbetet och lika 

mycket till Vit Jul varje år som Junis har ansvaret för det operativa arbetet.  

Vartannat år har UNF kongress och historiskt har dessa kostat mellan 1 till 1,5 miljoner kronor 

och fram till 2019 har kongressen haft både förhandling samt läger och aktiviteter. Kongressen 

2019 var den första på länge som kom precis vid miljonen men den senaste landade ganska 

mycket lägre. Kongressen 2021 blev runt 600 tkr kronor då den delvis var digital. Att summan 

ändå blev hög var för att förbundet betalade ut pengar till distrikten för att kunna ha träffar och 

försåg distrikt med utrustning. Förbundsstyrelsen och presidium samlades i Jönköping för att 

kunna sända därifrån. Denna kongress som är 2023 är beräknad att kosta 600 tkr. 

Förhoppningen är att även i framtiden ligga på denna nivå för att ha en rimlig proportion till 

övriga kostnader i förbundet. 
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På 2019 års 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, interna bidrag/medlem samt 

föreningsbidrag/förening. Nyckeltalen presenteras även ur historisk vinkel för att jämföra de tio 

senaste åren. 

De två nyckeltalen kostnad/medlem och intäkt/medlem 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. Siffrorna började sedan öka till att 2020 

hamna på dryga 5900 kronor pga. pandemi och minskade medlemssiffror. 2021 och 2022 har 

vissa besparingar gjorts och medlemssiffran gick upp lite och vi hamnade då på dryga 5600 

kronor per år för kostnad per medlem.  

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 

någorlunda balans mellan kostnad per medlem och intäkt per medlem där det diffat ungefär 500 

kronor, 2021 och 2022 landade det på dryga 6000 kronor per år för intäkt per medlem. 

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. 
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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. 2021 och 2022 har det legat på ungefär 

samma nivåer som 2019 och 2020, 390 kr för 2021 och 350 kr för 2022. Skälet till att det drogs 

ned var bland annat minskat medlemsantal men även att arrangemang inte kunnat genomförts i 

den omfattningen som har önskats och därmed har inte bidragen ökat. Budgeten till de interna 

bidragen har minskats från kongressens håll vilket gjorde att summorna som var riktlinjer 

minskades, detta gjorde även att den budgetposten inte uppnåddes helt. Inför 2023 har interna 

bidragen fått helt nya riktlinjer med förhoppningen om att det blir enklare och att fler ska kunna 

få ut bidrag. 

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 15 000 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. 2021 blev det en ökning i takt 

med att medlemsantalet även då ökade och landade på dryga 13 000 kr för att till 2022 minska till 

dryga 11 000 kr. 

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 arbetat och 

utvecklat den policy för det egna kapitalet som föregående förbundsstyrelse antog för att kunna 

skapa en ekonomisk hållbarhet över en längre period. 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 utifrån de placeringar som nuvarande förbundsstyrelse startat. Pandemin 

har påverkat ekonomin liksom verksamheten men nu när vi är ur den finns många vägar framåt 

för att skapa den organisation som UNF ska vara. Nuvarande förbundsstyrelse lämnar över en 

någorlunda stabil ekonomisk organisation till nästkommande förbundsstyrelse att förvalta och 

fortsätta att utveckla för att skapa goda möjligheter för UNF landet att fortsätta leva. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att besluta  

att lägga den ekonomiska berättelsen och årsredovisningarna för 2021 och 2022 till 

handlingarna. 
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Jag, Simon Elfström Schönbeck och Amanda Rehnström Dafors har fått i uppdrag av 

förbundsstyrelsen att bereda ett förslag på stadgerevidering. 

Vi har granskat stadgarna och föreslår flera ändringar. Ändringarna består av både mindre 

rättningar av uppenbara stavfel och större förändringar. 

Våra förslag finns i den bifogade filen. Förslagen kommer att presenteras i ett mer tillgängligt 

format vid nästa möte. 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 

sebastian.udenius@unf.se 

Söderhamn 5 mars 2023 

  

mailto:sebastian.udenius@unf.se
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UNF:s framtid är oviss och det är viktigt att vi förbereder oss för den. Oavsett om vi går vidare 

med en ny gemensam organisation eller om vi går en annan väg så behöver vår organisation 

förändras. Ett sätt som vi behöver förändras är att vi måste lära organisationen att hantera 

projekt, större bidragsprocesser och arbeta tydligare syftes-drivet. Jag har tittat på hur andra 

organisationer arbetar och tror att ett bra första steg vore att initiera 1-2 större projekt för 

perioden 2024-2025 (alt till 2026). På så sätt kan vi lära oss mer om projektarbete samt bygga 

upp intern kompetens och struktur för att hantera större projekt. 

Jag har fyra förslag på projekt som jag tror kan lämpa sig att börja med. De redogörs nedan. 

UNF har länge varit en välkomnande plats för HBTQ-personer och ska fortsätta vara det. Staten 

och kommunerna har de senaste åren intresserat sig allt mer för mötesplatser för HBTQ-

personer vilket på många sätt är fantastiskt. Men det fria föreningslivets roll kan klart fördjupas. 

Vi i UNF har ett specifikt perspektiv på frågan, nykterheten. HBTQ-personer är särskilt utsatta 

för alkohol och andra drogers skador. Därför skulle ett projekt som fokuserar på att skapa 

metoder för att arbeta med unga HBTQ-personer och studera alkohol och andra drogers roll i 

deras liv kunna göra skillnad för många.  

I Distrikts- och Föreningsstrategin föreslår vi ett större fokus på “ortsföreningar”. UNF har länge 

varit plågat av en oförmåga att göra skarpa geografiska satsningar. Ett bra sätt att både arbeta 

vidare med konceptet ortsförening och stärka vår geografiska organisation vore att genomföra 

en större nationell satsning på en ort som ett pilotprojekt. Genom att ta fram en metod för 

ortsarbete och pröva den så möjliggör vi för att ta vidare den i framtiden genom exempelvis 

idéburet offentligt partnerskap eller andra lokala samarbeten.  

Det var länge sedan UNF gjorde sin senaste studentsatsning. En naturlig begränsning är vårt 

medlemskaps över åldresgräns som ställer till det. Men inför en eventuell ny gemensam 

organisation kan det vara lämpligt att initiera ett riktat arbete med studenter. Vi vet att 

högskoleperioden är då många påbörjar ett missbruk och att nyktra aktiviteter skulle kunna göra 

skillnad för många. En spännande tvist vore att göra riktade insatser till yrkeshögskola eller 

folkhögskola istället för bara traditionell högskola.  
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Vi har många i vår rörelse som har växt upp i missbruksmiljö, tyvärr är vi inte bra på att lyfta 

deras röster och vi har inget riktat arbete för dem. Det borde vi arbeta med. Därför skulle ett 

projekt som arbetar fram en föreningsmetod och eventuellt någon form av extern 

stödverksamhet kunna göra stor skillnad. Vi vet att många kommuner totalt misslyckas att ta 

hand om de 100 000 - 450 000 barn som växer upp i missbruksmiljö. Där kan vi göra stor 

skillnad. 

● Borde UNF börja arbeta mer i projektform? 

○ Vilka fördelar/risker finns? 

● Vilka av de fyra projekten tror du kan vara lämpliga att börja med? 

○ Har du förslag på andra större projekt som UNF borde genomföra? 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga diskussionen till handlingarna 

att ge Simon Elfström Schönbeck i uppdrag att ta fram projektutkast för relevanta förslagen 

till majFS 

Bildningsledare 

Simon Elfström Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2023-03-05  
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Inför förra kongressen omarbetades hela det drogpolitiska programmet. Det gjordes för att ta ett 

helhetsgrepp. Det nya programmet är uppdelat i ämnen där tanken är att välja några ämnen för 

revision inför varje kongress. För att på så sätt förenkla arbetet med och kongresshanteringen 

programmet. I framtiden bör förbundsstyrelsen avvara tid till att diskutera vilka delar som 

utskott eller andra bör se över till kommande kongresser. 

Drogpolitiska utskottet har valt ut några ämnen att revidera i programmet. Dessa är: 

● Förebyggstexten 

● Alkoholreklam 

● Alkoholindustrin 

● Alkoholnormen 

● Turism och kultur 

● Narkotikapolitiken 

● Serveringstillstånd 

Av dessa är det Narkotikapolitiken, Alkoholnormen och Serveringstillstånd som haft de mer 

omfattande ändringarna. Övriga har mestadels varit språkliga ändringar. Förebyggstexten 

föreslås tas bort då den inte fyller den tänkta funktionen, istället föreslås UNF:s förebyggsmodell 

lyftas till en övergripande text i inledningen såsom UNF:s Världssyn. I Narkotikapolitiken 

försökte utskottet skriva om texten då den inte sa det som var tänkt, nu är UNF:s hållning 

tydligare, särskilt kring ringa narkotikabrott. I Alkoholnormen lyftes texter om 

serveringstillstånd bort och nya texter om minoriteter, särskilt HBTQ, kom till. 

Serveringstillståndstexten revideras efter slutsatserna i min masteruppsats.  

Under förbundsstyrelsemötet föreslår jag att vi diskuterar varje ämne för sig och att vi lägger 

särskilt fokus på ändringarna i attsatser.  

Förslagen läggs som bilaga till handlingen.  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera diskussionen 

Bildningsledare 

Simon Elfström Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2023-03-05  
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Dagens program Förslag 

UNF anser att förebyggande av konsumtion 

är det bästa sättet att minska alkohol- och 

drogskador. De viktigaste metoderna för att 

göra detta är att stärka individer, krossa 

alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- 

och drogpolitik samt att säkerställa att det 

alltid finns nyktra mötesplatser. Alkohol och 

andra droger ska aldrig förekomma utan att 

ifrågasättas. Inför alla politiska beslut ska det 

tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. 

Detta arbete och synsätt måste genomsyra 

hela samhället.  

 

Per definition är marknadsföring, eller 

reklam, ett sätt för företag att skapa ett behov 

för deras produkter som inte tidigare fanns 

där. Alkoholreklam och marknadsföring ökar 

konsumtionen och hjälper företagen nå nya 

målgrupper. Samtidigt befäster och förstärker 

alkoholreklam den nuvarande 

alkoholnormen. Även om det finns krav om 

måttfullhet så gör alkoholindustrin sitt bästa 

för att komma runt reglerna.  

Marknadsföring, eller reklam, är ett sätt för 

företag att skapa ett behov för deras produkter 

som inte tidigare fanns där. Alkoholreklam 

och marknadsföring ökar konsumtionen och 

hjälper företagen nå nya målgrupper. 

Samtidigt befäster och förstärker 

alkoholreklam den nuvarande alkoholnormen. 

Även om det finns lagstadgade krav om 

måttfullhet för alkoholreklam så gör 

alkoholindustrin sitt bästa för att komma runt 

reglerna. 
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Dagens program Förslag 

Varje år omsätter alkoholreklamen kring 1,4 

miljarder kronor (2014) [1] . Flertalet studier 

har kartlagt sambandet mellan alkoholreklam 

och ökad konsumtion, det är tydligt att 

alkoholreklamen får folk att dricka mer. 

Bland unga bidrar alkoholreklam både till 

ökad konsumtion bland de som redan dricker 

alkohol, men även till att de som annars 

kanske inte skulle dricka alkohol börjar med 

det[2], [3]. Vi vet också att alkoholreklam 

finns på de plattformar som unga finns på, 

ungdomar (15-24 år) blir exponerade för 13 

440 alkoholreklam och alkoholbudskap per 

år[4] .  

Varje år omsätter alkoholreklamen ungefär 

1,4 miljarder kronor (2014)[1]. Flertalet 

studier har kartlagt sambandet mellan 

alkoholreklam och ökad konsumtion. Dessa 

studier har funnit att det är tydligt att 

alkoholreklamen får folk att dricka mer. Bland 

unga bidrar alkoholreklam både till ökad 

konsumtion bland de som redan dricker 

alkohol, men även till att de som valt att avstå 

börjar konsumera alkohol[2], [3]. Vi vet också 

att alkoholreklam finns på de plattformar som 

unga finns på, ungdomar (15-24 år) blir 

exponerade för 13 440 fall av alkoholreklam 

och alkoholbudskap per år[4]. 

Alkohollagen 7 kap. 1 § lyder: 

 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat till 

konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. 

Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd 

får inte vara påträngande, uppsökande eller 

uppmana till bruk av alkohol. 

 

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till 

eller skildra barn eller ungdomar som inte 

har fyllt 25 år. 

Alkohollagen 7 kap. 1 § lyder: 

 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller 

alkoholdrycksliknande preparat till 

konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. 

Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd 

får inte vara påträngande, uppsökande eller 

uppmana till bruk av alkohol. 

 

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till 

eller skildra barn eller ungdomar som inte har 

fyllt 25 år. 
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Dagens program Förslag 

Lagen lyckas trots detta inte hindra 

alkoholreklam och alkoholbudskap från att 

nå unga. UNF kräver starkare tag för att 

stoppa all alkoholreklam. Inga barn eller unga 

ska utsättas för alkoholmarknadsföring. En 

plattform där alkoholreklam och 

alkoholbudskap särskilt når unga är sociala 

medier. Myndigheter har varit dåliga på att 

reglera dessa. Därför måste det finnas 

särskilda regler kring just alkoholreklam i 

sociala medier, likt dem föreslagna i statens 

utredning om Alkoholreklam i Sociala 

medier m.m.[5] 

Lagen lyckas trots detta inte hindra 

alkoholreklam och alkoholbudskap från att nå 

unga. UNF kräver starkare tag för att stoppa 

all alkoholreklam. Inga barn eller unga ska 

utsättas för alkoholmarknadsföring. En 

plattform där alkoholreklam och 

alkoholbudskap särskilt når unga är sociala 

medier. Myndigheter har varit dåliga på att 

reglera alkoholreklamen på dessa plattformar. 

Därför måste det finnas särskilda regler kring 

just alkoholreklam i sociala medier, likt de 

som är föreslagna i statens utredning om 

Alkoholreklam i Sociala medier m.m.[5] 

UNF kräver: 

● att ett totalförbud på all form av 

marknadsföring av alkohol införs  

● att vid marknadsföring av alkoholfria 

produkter får varumärket ej vara 

förknippat med alkohol 

● att självreglering inte ses som ett 

alternativ till lagstiftning 

● att självreglering betraktas som en 

metod för alkoholindustrin att 

underminera lagstiftning 

UNF kräver: 

● att ett totalförbud på all form av 

marknadsföring av alkohol införs 

● att vid marknadsföring av alkoholfria 

produkter får varumärket ej vara 

förknippat med alkohol 

● att självreglering inte ses som ett 

alternativ till lagstiftning 

● att självreglering betraktas som en 

metod för alkoholindustrin att 

underminera lagstiftning 
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Dagens program Förslag 

Alkohol är inte som vilken produkt som helst 

och kan därmed inte heller behandlas som 

sådan. För att minska alkoholens påverkan på 

samhället krävs reglering av marknaden och 

krav på producenterna. 

Alkoholindustrin är inte som andra industrier. 

De framställer varor som är skadliga på både 

individ- och samhällsnivå. Historiskt har 

alkoholindustrin därtill agerat oetiskt och 

många av de stora bryggerierna har skelett i 

garderoben, samtidigt som de fortsätter 

bedriva oetisk verksamhet för att stärka sina 

varumärken och garantera alkoholnormens 

överlevnad. Därför kräver UNF att 

alkoholindustrins organisationer ska omfattas 

av tydliga krav och regler för att kunna skydda 

samhället och individer från alkoholindustrins 

påverkan. 

Vi ser allt för ofta hur alkoholindustrin 

försöker påverka beslutsfattare till att ta för 

dem gynnsamma beslut. Ofta genom 

lobbying. Exempelvis påverkade 

alkoholindustrin finsk alkohollagstiftning 

under 2016-2017 till att bli mindre 

omfattande och sämre[1] . För att få en 

överblick av hur mycket alkoholindustrin 

faktiskt påverkar beslutsfattare kräver UNF 

ett lobbyregister som kartlägger 

alkoholindustrins lobbyverksamhet införs. 

Myndigheter och politiker skulle ansvara för 

att rapportera till registret. 

Vi ser alltför ofta hur alkoholindustrin 

försöker påverka beslutsfattare till att 

genomföra – för alkoholindustrin – 

gynnsamma beslut. Detta görs ofta genom 

lobbying. Exempelvis påverkade 

alkoholindustrin finsk alkohollagstiftning 

under 2016-2017 till att bli mindre omfattande 

och sämre [1]. Alkoholindustrin påverkar 

politiska beslut, men insynen i vilken 

utsträckning alkoholindustrin genomför 

lobbying gentemot beslutsfattare är begränsad. 

Därför kräver UNF ett lobbyregister som 

kartlägger alkoholindustrins lobbyverksamhet. 

Myndigheter och politiker skulle vara 

ansvariga för att rapportera 

lobbyverksamheten till registret. 
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Det är viktigt att reglera vilka som får bedriva 

förebyggande arbete, forskning och 

utbildning. På 60-talet gick det att se hur 

tobaksindustrin arbetade med egen pseudo-

forskning för att försöka bevisa att tobak inte 

är skadligt. Det är inte orimligt att misstänka 

alkoholindustrin för att göra något liknande. 

Redan idag finansieras eller författas en stor 

del av forskningsartiklar av alkoholindustrin, 

en uppskattning identifierade kring 13 500 

artiklar[2]. Det är därför viktigt att det tydligt 

framgår vilka som finansierat forskning.  

Det är viktigt att reglera vilka som får bedriva 

förebyggande arbete, forskning och 

utbildning. På 60-talet arbetade 

tobaksindustrin med egen pseudo-forskning 

för att försöka bevisa att tobak inte är skadligt. 

Det är inte orimligt att misstänka att 

alkoholindustrin gör något liknande. Redan 

idag finansieras eller författas en stor del av 

forskningsartiklar av alkoholindustrin, en 

studie identifierade ungefär 13 500 artiklar 

som finansierats av alkoholindustrin[2]. Det 

är därför viktigt att det tydligt framgår vilka 

som finansierat forskning. 

Alkoholindustrin ska även hålla sig utanför 

förebyggande arbete och skolan. Idag sprider 

alkoholindustrin material såsom Prata om 

Alkohol för att påverka skolans förebyggande 

arbete. En industri med så tydligt 

vinstintresse ska inte ges utrymme i det 

förebyggande arbetet. Det är direkt skadligt 

och riskerar att förstärka alkoholnormen 

vilket ofta är deras intention. Vi tycker att 

organisationer med vinstintresse i alkohol 

bör förbjudas i det förebyggande arbetet samt 

i skolmaterial. 

Alkoholindustrin ska även hålla sig utanför 

förebyggande arbete och skolan. Idag sprider 

alkoholindustrin material såsom Prata om 

Alkohol för att påverka skolans förebyggande 

arbete. En industri med ett så tydligt 

vinstintresse ska inte vara de som utvecklar 

det förebyggande arbetet. Det är direkt 

skadligt och har ofta som mål att förstärka 

alkoholnormen. Detta för att de har ett 

intresse i att fler konsumerar deras produkter 

för att generera vinst till företaget. Vi tycker 

att organisationer med vinstintresse i alkohol 

bör förbjudas i det förebyggande arbetet samt i 

skolmaterial. 
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Alkoholproduktion orsakar enorma skador 

på miljön[3]. Produktionen kräver bland 

annat mycket vatten och då odlingen av 

råvaror till alkoholproduktion främst sker i 

torrare områden är denna vattenkonsumtion 

förödande på många platser. Dessutom tar 

denna odlingsmark i anspråk som hade varit 

bättre lämpad för produktion av livsmedel. 

Detta höjer matpriset och gör det svårare för 

människor att få tag på mat. Vi anser att 

alkoholindustrin bör ställas till svars för och 

tvingas kompensera för sin påverkan på 

miljön. 

Alkoholproduktion orsakar enorma skador på 

miljön[3]. Produktionen kräver bland annat 

mycket vatten och då odlingen av råvaror till 

alkoholproduktion främst sker i torrare 

områden är denna vattenkonsumtion 

förödande på många platser. Dessutom tas 

odlingsmark i anspråk för alkoholindustrins 

produktion som hade varit bättre lämpad för 

produktion av livsmedel. Detta höjer 

matpriset och gör det svårare för människor 

att få tag på mat. Vi anser att alkoholindustrin 

bör ställas till svars för och tvingas 

kompensera för sin påverkan på miljön. 

Samtidigt utnyttjar alkoholindustrin 

människor. Ett tydligt exempel är hur 

Heineken utnyttjat samhällen och människor 

för att tjäna pengar i Afrika.[4] Det är ofta 

samma företag som bedriver verksamhet i 

Sverige som utnyttjar människor i andra 

länder, de måste ställas till svars.  

Samtidigt utnyttjar alkoholindustrin 

människor. Ett tydligt exempel är hur 

Heineken utnyttjat samhällen och människor 

för att tjäna pengar i Afrika.[4] Det är ofta 

samma företag som bedriver verksamhet i 

Sverige som utnyttjar människor i andra 

länder, de måste ställas till svars. 

UNF kräver: 

● att ett nationellt och offentligt 

lobbyregister för att kartlägga 

alkoholindustrins påverkansarbete 

● att alkoholindustrin förhindras att 

påverka förebyggande arbete 

● att alkoholindustrin ska tvingas betala 

kraftigt för sina miljöskador 

● att alkoholindustrin ska ställas till 

svars för sitt utnyttjande av 

människor 

● att all forskning inom alkohol- och 

drogområdet finansieras av aktörer 

utan vinstintresse 

● att alkoholindustrin förbjuds från att 

bedriva sponsring i alla sammanhang 

där det görs i marknadsföringssyfte 

UNF kräver: 

● att ett nationellt och offentligt 

lobbyregister för att kartlägga 

alkoholindustrins påverkansarbete 

● att alkoholindustrin förhindras att 

påverka förebyggande arbete 

● att alkoholindustrin ska tvingas betala 

kraftigt för sina miljöskador 

● att alkoholindustrin ska ställas till 

svars för sitt utnyttjande av människor 

● att all forskning inom alkohol- och 

drogområdet finansieras av aktörer 

utan vinstintresse 

● att alkoholindustrin förbjuds från att 

bedriva sponsring i alla sammanhang 

där det görs i marknadsföringssyfte 
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En norm är en underförstådd eller oskriven 

regel som dikterar hur människor beter sig, 

till exempel på arbetsplatsen eller i 

kompisgänget. Det finns många bra normer 

men också flera dåliga och dessa påverkar alla 

människor på ett eller annat sätt. Vissa 

normer kan tvinga in människor i 

destruktiva mönster. Det sociala kravet och 

informella trycket att dricka alkohol är en av 

dessa destruktiva normer. 

En norm är en underförstådd eller oskriven 

regel som dikterar hur människor beter sig, 

till exempel på arbetsplatsen eller i 

kompisgänget. Det finns många bra normer 

men också flera dåliga och dessa påverkar alla 

människor på ett eller annat sätt. Vissa 

normer kan tvinga in människor i destruktiva 

mönster. Det sociala kravet och informella 

trycket att dricka alkohol är en av dessa 

destruktiva normer. 

Alkoholnormen bär ansvaret för många 

problem i samhället. Alkoholkonsumtion 

leder till kostnader på 103 miljarder kronor 

per år för samhället[1]  och orsakar otaliga 

personliga tragedier. Vi behöver tänka om. 

103 miljarder skulle göra mer nytta på andra 

platser. En försvagad eller tillintetgjord 

alkoholnorm skulle både orsaka både färre 

skador för individen och lägre kostnader för 

samhället. 

Alkoholnormen bär ansvaret för många 

problem i samhället. Alkoholkonsumtion 

leder till kostnader på 103 miljarder kronor 

per år för samhället och orsakar otaliga 

personliga tragedier. Vi behöver tänka om. 

103 miljarder skulle göra mer nytta på andra 

platser. En försvagad eller tillintetgjord 

alkoholnorm skulle både orsaka både färre 

skador för individen och lägre kostnader för 

samhället. 
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Alla unga växer upp med normer omkring sig 

och även bland ungdomar finns ofta en 

alkoholnorm. Hets och grupptryck är vanligt 

förekommande och många dricker trots att 

de är omyndiga[2] och kanske inte ens vill 

det.  Skolan har ett ansvar att för att hjälpa 

elever ifrågasätta strukturer omkring sig. 

Därför tycker UNF att normkritik ska ingå i 

läroplanerna. Ingen ska tvingas in i 

förutbestämda mönster utan verktyg för att 

ifrågasätta. Det ska också finnas tillgång till 

nyktra mötesplatser där unga får möjlighet 

till en meningsfull fritid fri från press till att 

konsumera alkohol och andra droger. UNF 

tycker också att det borde vara olagligt att 

bjuda en person som är under 21 år på 

alkohol. Det gör det lättare för både de under 

18 och 21 att motstå genom att hänvisa till 

åldersgränsen och kan motverka 

alkoholnormen bland unga. 

Alla unga växer upp med normer omkring sig 

och även bland ungdomar finns ofta en 

alkoholnorm. Hets och grupptryck är vanligt 

förekommande och många dricker trots att de 

är omyndiga och kanske inte ens vill det.  

Skolan har ett ansvar att för att hjälpa elever 

ifrågasätta strukturer omkring sig. Därför 

tycker UNF att normkritik ska ingå i 

läroplanerna. Ingen ska tvingas in i 

förutbestämda mönster utan verktyg för att 

ifrågasätta. Det ska också finnas tillgång till 

nyktra mötesplatser där unga får möjlighet till 

en meningsfull fritid fri från press till att 

konsumera alkohol och andra droger. UNF 

tycker också att det borde vara olagligt att 

bjuda en person som är under 21 år på 

alkohol. Det gör det lättare för både de under 

18 och 21 att motstå genom att hänvisa till 

åldersgränsen och kan motverka 

alkoholnormen bland unga. 

Efter att alkoholservering förbjöds efter 22:00 

som följd av coronapandemin noterades en 

nedgång av samtal till SOS på lördagskvällar, 

en tid då många av samtalen annars brukar 

bero på våld mellan okända.[3] Detta visar på 

alkoholnormens skadliga effekter och talar 

för ytterligare begränsning av 

alkoholservering.  
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Alkoholnormen är oerhört stark bland 

studenter [4] och enligt många av dem har 

alkohol påverkat studierna negativt [5] . När 

man 2007-2008  arbetade mer med 

alkoholprevention på fyra högskolor 

minskade andelen studenter som påverkades 

negativt av sin alkoholkonsumtion.[6] . Det 

är alltså fullt möjligt att få studenter att dricka 

mindre och därmed minska alkoholens 

skadliga effekter.  Högskolor och universitet 

ska därför arbeta aktivt för att motverka 

alkohol och alkoholnormen. 

Alkoholnormen är oerhört stark bland 

studenter och enligt många av dem har 

alkohol påverkat studierna negativt. När man 

2007-2008  arbetade mer med 

alkoholprevention på fyra högskolor minskade 

andelen studenter som påverkades negativt av 

sin alkoholkonsumtion. . Det är alltså fullt 

möjligt att få studenter att dricka mindre och 

därmed minska alkoholens skadliga effekter.  

Högskolor och universitet ska därför arbeta 

aktivt för att motverka alkohol och 

alkoholnormen. 

 I andra grupper visar sig alkoholnormen på 

andra sätt. Exempelvis olika etniska och hbtq 

grupper. Hbtq-personer använder alkohol och 

andra droger i högre utsträckning och 

intensivare än andra grupper. Hbtq-ungdomar 

har inte samma tillgänglighet till mötesplatser 

som andra ungdomar. Alkoholnormen är mer 

intensiv bland och drabbar hbtq-personer 

hårdare. Samtidigt vet vi väldigt lite om hur 

alkohol, droger och deras normer påverkar 

hbtq-personer, då det finns väldigt lite 

forskning på området.  
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I utelivet är alkoholnormen ofta stark, men 

det finns betydande åtgärder som kan tas till 

för att uppmuntra en nykter norm även kring 

festande. Bland annat genom att det krävs att 

de som innehar ett serveringstillstånd har ett 

utbud av alkoholfritt som är omfattande och 

mer tillgängligt och synligt i bl.a. 

marknadsföring och menyer. 

Alkoholförsäljning borde inte få pågå längre 

än till 22.00 på kvällen. Däremot ska det vara 

möjligt för uteställen att hålla öppet och 

servera alkoholfria drycker även efter att 

alkoholserveringen har avslutats. Detta för 

att göra det lättare att festa nyktert och bidra 

till ett tryggare uteliv med mindre gatuvåld. 

I utelivet är alkoholnormen ofta stark, men 

det finns betydande åtgärder som kan tas till 

för att uppmuntra en nykter norm även kring 

festande. Bland annat genom att det krävs att 

de som innehar ett serveringstillstånd har ett 

utbud av alkoholfritt som är omfattande och 

mer tillgängligt och synligt i bl.a. 

marknadsföring och menyer. 

Alkoholförsäljning borde inte få pågå längre 

än till 22.00 på kvällen. Däremot ska det vara 

möjligt för uteställen att hålla öppet och 

servera alkoholfria drycker även efter att 

alkoholserveringen har avslutats. Detta för att 

göra det lättare att festa nyktert och bidra till 

ett tryggare uteliv med mindre gatuvåld. 

Även i arbetslivet förekommer ofta en 

alkoholnorm. Det förekommer att 

arbetsgivare bjuder på alkohol under 

konferenser och fester de anordnar. Vi tycker 

inte att alkohol på något sätt bör höra 

samman med arbetslivet. Alkohol på arbetet 

kan leda till att det inte känns som ett 

alternativ att säga nej, eller trigga de som har 

eller tidigare har haft problem. Därför borde 

inte arbetsgivare få bjuda anställda på 

alkohol. 

Även i arbetslivet förekommer ofta en 

alkoholnorm. Det förekommer att 

arbetsgivare bjuder på alkohol under 

konferenser och fester de anordnar. Vi tycker 

inte att alkohol på något sätt bör höra samman 

med arbetslivet. Alkohol på arbetet kan leda 

till att det inte känns som ett alternativ att 

säga nej, eller trigga de som har eller tidigare 

har haft problem. Därför borde inte 

arbetsgivare få bjuda anställda på alkohol. 
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UNF kräver:  

● att arbetsgivare inte får bjuda sina 

anställda på alkohol 

● att kommuner ska ställa högre krav 

på ett alkoholfritt utbud som är 

likvärdigt alkoholutbudet hos krogar 

och restauranger 

● att Skolverket ska involvera 

normkritik i läroplanen 

● att alkoholservering förbjuds efter 

22:00 

● att serveringsställen ska ha öppet 

minst en timme efter att 

alkoholserveringen avslutats 

● att det ska vara olagligt att bjuda 

ungdomar under 21 år på alkohol 

● att universitet och högskolor ska 

arbeta aktivt för att motverka 

alkoholnormen bland studenter 

UNF kräver:  

● att arbetsgivare inte får bjuda sina 

anställda på alkohol 

● att kommuner ska ställa högre krav på 

ett alkoholfritt utbud som är likvärdigt 

alkoholutbudet hos krogar och 

restauranger 

● att Skolverket ska involvera 

normkritik i läroplanen 

● att alkoholservering förbjuds efter 

22:00 

● att serveringsställen ska ha öppet 

minst en timme efter att 

alkoholserveringen avslutats 

● att det ska vara olagligt att bjuda 

ungdomar under 21 år på alkohol 

● att universitet och högskolor ska 

arbeta aktivt för att motverka 

alkoholnormen bland studenter 

● att det ska finnas ett särskilt arbete för 

utsatta minoriteters tillgång till nyktra 

mötesplatser 

Ett av de vanligaste sätten som svenskar 

köper alkohol är genom resor utomlands.[1] 

Varje år spenderar svenskar över 10 miljoner 

nätter på fritidsresor utomlands.[2] En av 

baksidorna till detta är att svenskarna ofta tar 

med sin alkoholkultur dit vi reser. De pengar 

turister spenderar på alkohol gör det möjligt 

för industrin att etablera sin närvaro på 

platserna folk reser till. Detta skadar 

lokalbefolkningen på kort och lång sikt. 

Ett av de vanligaste sätten som svenskar köper 

alkohol är genom resor utomlands.[1] Varje år 

spenderar svenskar över 10 miljoner nätter på 

fritidsresor utomlands.[2] En av baksidorna 

med detta är att svenskarna tar med sin 

alkoholkultur dit vi reser. De pengar turister 

spenderar på alkohol gör det möjligt för 

industrin att etablera sin närvaro på platserna 

folk reser till. Detta skadar lokalbefolkningen 

på kort och lång sikt. 
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Alkoholindustrin använder sig i flera länder 

av så kallade ölflickor. Detta är unga kvinnor 

som anställs för att öka försäljningen av ett 

visst ölmärke; de kläs i åtsittande, ofta korta 

klänningar i märket och får utstå sexuella 

trakasserier, låg lön och risk att själva hamna 

i prostitution och beroende.[3] Trots att 

företagen lovat att bättra sig undviker de 

istället ansvaret för situationen genom att 

ölflickorna anställs av baren snarare än direkt 

av företaget.[4] 

Reseföretag använder ofta alkohol i sin 

marknadsföring och svenskar konsumerar 

mer alkohol än vanligt när de är på semester. 

Alla länder har inte samma alkoholkultur som 

den som finns i Sverige, på vissa platser har 

alkoholindustrin inte ens funnits etablerad, 

men när svenskar reser till länder och 

efterfrågar alkoholprodukter skapas en 

marknad som hjälper industrin etableras. 

”They have joined the Club” Så lyder en text 

på en reklamskylt för en klubb i Ugandas 

huvudstad Kampala. På bilden solar en 

afrikansk man och kvinna på en 

sandstrand.[5] Texten betyder två saker, både 

att paret har valt ölsort, men också att de valt 

social status och kultur.[6] På så vis blir 

ölsorten ett sätt att visa på en västerländsk 

livsstil.[7] 

Att alkohol inte tidigare varit en del av 

kulturen innebär också att det inte har funnits 

behov av att reglera alkoholindustrin, vilket 

har gjort det möjligt för dem att etablera sig 

genom aggressiv marknadsföring. Ett exempel 

på en reklamskylt från Ugandas huvudstad 

Kampala visar en Afrikansk man och kvinna 

som solar på en sandstrand.[5] Texten “They 

have joined the club” betyder två saker, både 

att paret har valt ölsort, men också att de valt 

social status och kultur.[6] På så vis blir 

ölsorten ett sätt att visa på en västerländsk 

livsstil.[7] 
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 Vidare använder sig alkoholindustrin i flera 

länder av så kallade ölflickor. Detta är unga 

kvinnor som anställs för att öka försäljningen 

av ett visst ölmärke; får utstå sexuella 

trakasserier, låg lön, de tvingas dricka alkohol 

som en del av jobbet och riskerar att själva 

hamna i prostitution och beroende.[3] 

Trakasserierna begås inte bara av kunder, utan 

även av företagsledning och andra anställda i 

företag som Heineken, vilket tyder på att 

sexistiska praktiker är en del av 

alkoholföretagskulturen. [4] Trots att 

företagen lovat att bättra sig undviker de 

istället ansvaret för situationen genom att 

ölflickorna anställs av baren snarare än direkt 

av företaget.[4] Svenskar som konsumerar 

alkohol på semester i dessa länder är alltså 

direkt eller indirekt med och stödjer fortsatt 

och försvårad utsatthet för kvinnor i svåra 

ekonomiska förhållanden. 

Detta är bara ett exempel på vad 

alkoholindustrin gör ute i världen. Detta 

stärker vi med massturism och reseföretagen 

använder gärna alkohol i sin marknadsföring 

för att vi ska resa. Därför borde vi förbjuda 

alkohol i resemarknadsföring och se till att 

svenskar inte heller kan ta med alkohol hem 

från resmål. Detta säkerställer att 

alkoholindustrin utomlands inte tjänar extra 

pengar på att alkohol köps med hem. 

 

Detta är bara två exempel på vad 

alkoholindustrin gör ute i världen. Den billiga 

alkohol som reseföretagen lockar med inför 

resan och som vissa tar med hem från 

semestern är i själva verket väldigt dyr. Men 

istället för att drabba den enskilda turistens 

plånbok, är det framförallt kvinnor i fattiga 

förhållanden som drabbas. Dels genom direkt 

utnyttjande som ölflickor, men också genom 

ökande kostnader för alkoholkonsumtion och 

missbruk för turistdestinationen. Pengar som 

egentligen borde spenderas på sociala 

reformer och bättre möjligheter inför 

framtiden. 
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UNF kräver: 

● att Sverige inte tillåter införsel av 

alkohol från utanför EU 

● att reseföretag inte tillåts använda 

alkohol i sin marknadsföring 

● att lokalbefolkning inte påtvingas 

gästande turisters alkoholkultur 

● att lokalsamhällen inte skadas av 

turistnäringens alkoholkultur 

UNF kräver: 

● att Sverige inte tillåter införsel av 

alkohol från utanför EU 

● att reseföretag inte tillåts använda 

alkohol i sin marknadsföring 

● att lokalbefolkning inte påtvingas 

gästande turisters alkoholkultur 

● att lokalsamhällen inte skadas av 

turistnäringens alkoholkultur 

Varje år dör hundratals av narkotika i 

Sverige,[1] varje dödsfall är en tragedi. Både 

för personerna och deras nära, men även för 

samhället som svikit dem. Vi måste bli bättre 

på att hjälpa de som sitter fast i ett missbruk, 

men även förebygga att fler fastnar i 

missbruk. 

Varje år dör hundratals av narkotika i 

Sverige,[1] varje dödsfall är en tragedi. Både 

för personerna och deras nära, men även för 

samhället som svikit dem. Vi måste bli bättre 

på att hjälpa de som sitter fast i ett missbruk, 

men även förebygga att fler fastnar i missbruk. 

Förbudet mot narkotika leder till att färre 

kommer i kontakt med det och att 

tillgängligheten på narkotika minskar, därför 

tror UNF fortfarande på ett narkotikaförbud. 

Men idag läggs allt för stort fokus på att 

straffa brukare och alldeles för lite på att 

hjälpa dem. Dagens straff för ringa 

narkotikabrott är böter, eller i sällsynta fall 

upp sex månaders fängelse. 

Målet med narkotikapolitiken ska alltid vara 

att skydda människan, därför ska den som 

döms för ringa narkotikabrott få en 

individuell bedömning av sina behov. 

Bedömningskommitén får sedan 

rekommendera en passande påföljd såsom 

böter eller behandling. Det är viktigt att 

processen för att dömas för ringa 

narkotikabrott påskyndas, då 

missbruksbehandling kan vara en fråga mellan 

liv och död. Den som fullgör sin 

missbruksbehandling ska även få sitt ringa 

narkotikabrott borttaget ur registret. 
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Dagens program Förslag 

Motiveringen för fängelsestraffet är att det 

krävs för att polisen ska få genomföra 

drogtester på misstänkta. Detta är en rimlig 

åtgärd eftersom det innebär att ett brott 

måste vara tillräckligt grovt för att kunna 

göra ett sådant ingrepp i någons kropp. Att ta 

bort fängelse ur straffskalan för ringa 

narkotikabrott innebär alltså att det inte 

skulle vara möjligt att drogtesta individer 

som misstänks ha konsumerat en 

narkotikaklassad substans. Samtidigt skulle 

både innehav och försäljning fortsatt kunna 

leda till åtal på en ringa nivå. I frågan om 

trafikbrott ska narkotika inte anses vara ett 

ringa brott och därför ska fängelse finnas i 

straffskalan där så att tester ska kunna 

genomföras.  

Majoriteten av de som dör av narkotika är inte 

okända för myndigheter,[2] trots detta lyckas 

de inte få hjälpen som de behöver. Därför 

behöver det utredas hur missbruksvården och 

lagen om tvångsvård kan omstruktureras för 

att fler ska få hjälp. 

Målet med narkotikapolitiken ska alltid vara 

att skydda människan, därför ska den som 

döms för ringa narkotikabrott få en 

individuell bedömning av sina behov. 

Bedömningskommitén får sedan 

rekommendera en passande påföljd såsom 

böter eller behandling. Det är viktigt att 

processen för att dömas för ringa 

narkotikabrott påskyndas, då 

missbruksbehandling kan vara en fråga 

mellan liv och död. Den som fullgör sin 

missbruksbehandling ska även få sitt ringa 

narkotikabrott borttaget ur registret. 

 

Majoriteten av de som dör av narkotika är 

inte okända för myndigheter,[2] trots detta 

lyckas de inte få hjälpen som de behöver. 

Därför behöver det utredas hur 

missbruksvården och lagen om tvångsvård 

kan omstruktureras för att fler ska få hjälp. 
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Dagens program Förslag 

Debatten om narkotikapolitiken glömmer 

ofta det viktigaste, det bästa sättet att minska 

narkotikadödligheten är att satsa på 

förebyggande och preventiva åtgärder. 

Avsevärt mer resurser måste läggas på 

åtgärder som förhindrar drogmissbruk. Mer 

resurser behövs även för missbruksvården. 

Debatten om narkotikapolitiken glömmer ofta 

det viktigaste, det bästa sättet att minska 

narkotikadödligheten är att satsa på 

förebyggande och preventiva åtgärder. 

Avsevärt mer resurser måste läggas på 

åtgärder som förhindrar drogmissbruk. Mer 

resurser behövs även för missbruksvården. 

 Förbudet mot narkotika leder till att färre 

kommer i kontakt med det och att 

tillgängligheten på narkotika minskar, därför 

tror UNF fortfarande på ett narkotikaförbud. 

Men idag läggs allt för stort fokus på att straffa 

brukare och alldeles för lite på att hjälpa dem. 

Dagens straff för ringa narkotikabrott är 

böter, eller i sällsynta fall upp sex månaders 

fängelse. 

 UNF anser att fängelse är ett orimligt högt 

straff i förhållande till vad ett ringa 

narkotikabrott faktiskt är. Därför bör fängelse 

tas bort ur straffskalan. Anledningen till att 

fängelse finns med på straffskalan för ringa 

narkotikabrott är att det krävs för att polisen 

ska få genomföra drogtester. Att ta bort 

fängelse från straffskalan för ringa 

narkotikabrott innebär att det inte skulle vara 

möjligt att drogtesta individer som misstänks 

ha konsumerat en narkotikaklassad substans. 

Därför blir det inte möjligt att döma någon 

enbart för att de är påverkade av en 

narkotikaklassad substans. Både innehav och 

försäljning skulle fortsatt kunna leda till åtal 

på ringa nivå. I andra fall, t.ex att köra bil 

narkotikapåverkad handlar det inte om ringa 

narkotikabrott, och därför påverkas inte detta.  



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

17–19 mars 2023 

69 (103) 

 

Dagens program Förslag 

UNF kräver: 

● att vid ringa narkotikabrott ska den 

dömde få en utvärdering och få en 

rekommenderad påföljd som kan vara 

till exempel stöd och behandling eller 

böter 

● att det ska gå snabbare att dömas för 

ringa narkotikabrott 

● att vid fullgjord missbruksbehandling 

ska pricken i straffregistret strykas för 

det ringa narkotikabrottet 

● att resurserna till förebyggande och 

preventiva åtgärder kraftigt ökas 

● att resurserna till 

missbruksbehandling kraftigt ökas 

● att stigmat kring narkotikabruk och 

missbruk motarbetas 

● att en god samaritlag införs 

UNF kräver: 

● att vid ringa narkotikabrott ska den 

dömde få en utvärdering och få en 

rekommenderad påföljd som kan vara 

till exempel stöd och behandling eller 

böter 

● att det ska gå snabbare att dömas för 

ringa narkotikabrott 

● att vid fullgjord missbruksbehandling 

ska pricken i straffregistret strykas för 

det ringa narkotikabrottet 

● att resurserna till förebyggande och 

preventiva åtgärder ökas kraftigt  

● att resurserna till missbruksbehandling 

ökas kraftigt  

● att stigmat kring narkotikabruk och 

missbruk motarbetas 

● att en god samaritlag införs 

För att få sälja och servera alkohol behövs 

serveringstillstånd. Detta tycker UNF är bra, 

det är viktigt att inte alla kan servera alkohol 

och det är viktigt att tillståndet dras in om det 

missbrukas. Tyvärr finns det idag väldigt 

många serveringstillstånd och granskningen 

av verksamheter med serveringstillstånd är 

undermålig.  

För att få sälja och servera alkohol behövs 

serveringstillstånd. Detta tycker UNF är bra, 

det är viktigt att inte alla kan servera alkohol 

och det är viktigt att tillståndet dras in om det 

missbrukas. Tyvärr finns det idag väldigt 

många serveringstillstånd och granskningen 

av verksamheter med serveringstillstånd är 

undermålig.  
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Dagens program Förslag 

Antalet stadigvarande serveringstillstånd har 

ökat kraftigt i Sverige, 1992 fanns det ca 8 

500 serveringstillstånd[1], 2019 fanns det 

över 15 700 stycken.[2]) Detta betyder att det 

finns ca ett serveringstillstånd per 540 

invånare över 15 år. Utöver detta beviljas det 

kring 2 500 tillfälliga serveringstillstånd per 

år.[3] UNF menar att detta är alldeles för 

mycket. Ökad tillgänglighet till alkohol ökar 

alkoholskadorna i samhället. Därför är det 

viktigt att begränsa antalet serveringstillstånd 

samt att i högre utsträckning beakta 

folkhälsan när de beslutas om. 

Antalet stadigvarande serveringstillstånd har 

ökat kraftigt i Sverige, 1992 fanns det ca 8 500 

serveringstillstånd, 2019 fanns det över 15 700 

stycken. Detta betyder att det finns ca ett 

serveringstillstånd per 540 invånare över 15 

år. Utöver detta beviljas det kring 2 500 

tillfälliga serveringstillstånd per år. UNF 

menar att detta är alldeles för mycket. Ökad 

tillgänglighet till alkohol ökar 

alkoholskadorna i samhället. Därför är det 

viktigt att begränsa antalet serveringstillstånd 

samt att i högre utsträckning beakta folkhälsan 

när de beslutas om. 

Trots det stora och växande antalet 

serveringstillstånd gjordes endast ca 12 000 

tillsynsbesök år 2018[4], alltså har inte ens 

alla serveringsställen fått ett enda besök per 

år. UNF anser att det krävs att alla 

stadigvarande serveringsställen blir 

granskade minst en gång per år, annars kan 

det inte påstås att kommuner klarar av sitt 

tillsynsansvar. Samtidigt kan 

serveringstillstånd ses av kommunerna som 

ett sätt att öka sina inkomster genom att 

stimulera det lokala näringslivet och 

därigenom få större skatteintäkter. Att ta 

bort ett serveringstillstånd som påföljd när 

ett företag har misskött sig kan alltså ge 

negativa konsekvenser för kommunen. 

Därför menar UNF att tillsynen istället borde 

skötas av en separat myndighet utan 

egenintresse i serveringställena. 

Trots det stora och växande antalet 

serveringstillstånd gjordes endast ca 12 000 

tillsynsbesök år 2018, alltså har inte ens alla 

serveringsställen fått ett enda besök per år. 

UNF anser att det krävs att alla stadigvarande 

serveringsställen blir granskade minst två 

gånger per år, annars kan det inte påstås att 

kommuner klarar av sitt tillsynsansvar. 

Tillsynen skiljer sig vilt mellan kommuner och 

kan inte sägas vara rättssäker. Samtidigt 

används tillsynen och dess avgifter som ett 

näringspolitiskt instrument vilket är 

fullkomligt oacceptabelt. Därför måste 

tillsynsavgifterna harmoniseras nationellt, 

omfördelas och regleras. Dagens regelverk för 

alkoholtillsyn måste skärpas, omfattande 

resurser behöver tillsättas till tillsynen och 

polismyndigheten måste börja ta sitt 

tillsynsansvar. 
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Dagens program Förslag 

Ytterligare en viktig fråga är tiderna 

serveringstillstånd beviljas för. Sena 

öppettider ökar tillgängligheten och därmed 

alkoholskadorna, dessutom så ökar det 

särskilt gatuvåldet.[5] För att minska 

alkoholskadorna och gatuvåldet är det viktigt 

att serveringstillstånd inte beviljas med för 

sena öppettider. Detta ska inte innebära att 

utelivet tar slut när alkoholserveringen gör 

det, utan att nykterhet ska vara normen. 

Serveringstillstånd ses idag av kommunerna 

som ett sätt att öka sina inkomster genom att 

stimulera det lokala näringslivet och 

därigenom få större skatteintäkter. Att ta bort 

ett serveringstillstånd som påföljd när ett 

företag har misskött sig kan alltså ge negativa 

konsekvenser för kommunen. Därför menar 

UNF att tillsynen alltid borde organiseras i 

egen nämnd eller nämnd kopplad till det 

sociala arbetet i kommunerna. Kommuner 

som organiserar tillsynen i egna eller 

socialnämnder är bättre på tillsynen.  

 Ytterligare en viktig fråga är tiderna 

serveringstillstånd beviljas för. Sena 

öppettider ökar tillgängligheten och därmed 

alkoholskadorna, dessutom så ökar det särskilt 

gatuvåldet. För att minska alkoholskadorna 

och gatuvåldet är det viktigt att 

serveringstillstånd inte beviljas med för sena 

öppettider. Detta ska inte innebära att utelivet 

tar slut när alkoholserveringen gör det, utan 

att nykterhet ska vara normen. 

 Efter att alkoholservering förbjöds efter 22:00 

som följd av coronapandemin noterades en 

nedgång av samtal till SOS på lördagskvällar, 

en tid då många av samtalen annars brukar 

bero på våld mellan okända. Detta visar på 

alkoholnormens skadliga effekter och talar för 

ytterligare begränsning av alkoholservering.  

Folkhälsan ska stå i centrum när kommuner 

beslutar om serveringstillstånd. 2018 var det 

endast två tredjedelar av Sveriges kommuner 

som ens hade ett samarbete mellan 

kommunens ANDT-samordnare och 

tillsynshandläggare.[6] Detta visar på hur lågt 

prioriterad folkhälsofrågan är idag vid 

serveringstillståndsärenden. 

Folkhälsan ska stå i centrum när kommuner 

beslutar om serveringstillstånd. 2018 var det 

endast två tredjedelar av Sveriges kommuner 

som ens hade ett samarbete mellan 

kommunens ANDT-samordnare och 

tillsynshandläggare. Detta visar på hur lågt 

prioriterad folkhälsofrågan är idag vid 

serveringstillståndsärenden. 
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Dagens program Förslag 

Eftersom att vi anser att alkohol ej bör 

förekomma i offentliga miljöer så anser vi 

även att alkoholservering ska vara förbjudet 

på färdmedel så som tåg, buss, båt och flyg 

Eftersom att vi anser att alkohol ej bör 

förekomma i offentliga miljöer så anser vi 

även att alkoholservering ska vara förbjudet 

på färdmedel såsom tåg, buss, båt och flyg 

Det ska vara förbjudet att uppmuntra till 

konsumtion av alkohol i alla sammanhang. På 

alla ställen där alkoholförsäljning sker ska 

alkoholfritt ha en minst lika framträdande 

plats, och det ska vara lättare att välja 

alkoholfritt.  

Det ska vara förbjudet att uppmuntra till 

konsumtion av alkohol i alla sammanhang. På 

alla ställen där alkoholförsäljning sker ska 

alkoholfritt ha en minst lika framträdande 

plats, och det ska vara lättare att välja 

alkoholfritt.  
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UNF kräver: 

● att kraven för att få 

serveringstillstånd blir hårdare 

● att länsstyrelserna tar över 

kommunernas tillsynsansvar för 

serveringstillstånd 

● att Folkhälsomyndighetens 

tillsynsansvar intensifieras och 

utvecklas 

● att det genomförs minst två 

kontroller av varje serveringstillstånd 

per år 

● att alla som är med och beslutar om 

serveringstillstånd ska vara bildade i 

alkoholfrågor 

● att det ska vara enklare att bli av med 

serveringstillstånd 

● att serveringstillstånd aldrig ska gälla 

efter klockan 22:00 

● att serveringsställen ska ha öppet 

minst en timme efter att 

alkoholserveringen avslutats 

● att folkhälsan ska stå före andra 

värden i beslut om serveringstillstånd 

● att alla som innehar 

serveringstillstånd ska uppmuntra till 

ickebruk av alkohol 

● att kommuner ska ställa högre krav 

på att krogar och restauranger har ett 

likvärdigt alkoholfritt utbud 

● att 21-årsgräns införs på köp av 

alkohol i alla sammanhang 

● att alkohol aldrig får säljas för 

vinstintresse 

● att serveringstillstånd inte utfärdas på 

färdmedel i drift 

● att alla som serverar alkohol ska ha en 

utbildning angående ansvarsfull 

alkoholhantering 

UNF kräver: 

● att kraven för att få serveringstillstånd 

blir hårdare 

● att alkoholtillsynsansvaret i 

kommuner ska organiseras i 

socialnämnder, andt-nämnder eller 

liknande. 

● att regelverket för tillsynsavgifter 

omarbetas så avgifterna inte kan 

användas som näringspolitiskt verktyg 

● att Folkhälsomyndighetens 

tillsynsansvar intensifieras och 

utvecklas 

● att det genomförs minst två kontroller 

av varje serveringstillstånd per år 

● att alla som är med och beslutar om 

serveringstillstånd ska vara bildade i 

alkoholfrågor 

● att det ska vara enklare att bli av med 

serveringstillstånd 

● att serveringstillstånd aldrig ska gälla 

efter klockan 22:00 

● att serveringsställen ska ha öppet 

minst en timme efter att 

alkoholserveringen avslutats 

● att folkhälsan ska stå före andra värden 

i beslut om serveringstillstånd 

● att alla som innehar serveringstillstånd 

ska aktivt uppmuntra till ickebruk av 

alkohol 

● att kommuner ska ställa högre krav på 

att krogar och restauranger har ett 

likvärdigt alkoholfritt utbud 

● att 21-årsgräns införs på köp av 

alkohol i alla sammanhang 

● att alkohol aldrig får säljas för 

vinstintresse 

● att serveringstillstånd inte utfärdas på 

färdmedel i drift att alla som serverar 

alkohol ska ha en utbildning angående 

ansvarsfull alkoholhantering 
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Jag har fått i uppgift att se över UNF:s principer. Tidigare har jag haft en ambition att se över 

hur dessa typer av beslut ska kunna hanteras på ett bättre sätt. Men frågan om ny gemensam 

organisation har gjort detta arbete mindre prioriterat. Därför har jag endast tagit fram förslag på 

de principer som jag anser bör avskaffas. Samt vill jag fråga förbundsstyrelsen vilka principer 

som anses vara tillagda kongressen och 2021. 

§ 190 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år 

Stryk, då den inte efterlevs i praktiken och då den digitala tidningen är den mer relevanta 

idag. 

§ 169 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett fast arvode 

utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 55 % av ett prisbasbelopp per 

månad. 

 Stryk, då frågan hanteras på varje kongress.  

§ - Ekologiska alternativ samt närproducerat ska i första hand väljas till förbundsarrangemang 

Svårt att välja på vad som ska läggas till från förra kongressen, men tror att denna är den 

av alla matbeslut som bäst lämpar sig bland principerna 

● Hittar ni några principer som borde bort? 

● Vilka principer anser ni ha antagits på förra kongressen? 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera diskussionen 

Bildningsledare 

Simon Elfström Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

I stadgetolkningarnas paradis, 2023-03-05  
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Varje kongress behöver regler! Vi har tagit fram ett tidigt utkast på hur arbetsordningen för den 

kommande kongressen skulle kunna se ut. Det finns en del kvar att se över och vi är inte helt 

säkra på att detta är det bästa sättet att strukturera arbetsordningen. För att bättre förstå hur vi 

tänker att kongressen kommer att vara upplagd beskrivs även kongressens “upplägg” nedan.  

Tanken är att dela upp kongressen i olika delar: Mötesformalia, frågor såsom presidium. 

Rapporter. Framtiden, arbetsplan och ny org. Ekonomi. Organisation, stadgar, intern org och 

övrigt. Politik. Val. De fyra teman som behandlas på fredag och lördag separerar på diskussion 

och beslut. Där ämnet öppnas i plena, därefter följer diskussionstorg, därefter öppnas andra 

ämnet i plena, därefter mer diskussionstorg och sedan avslutas dagen med beslut i plena.  

 Torsdag Fredag Lördag Söndag 

Förmiddag  Diskussion: 

Framtiden 

Diskussion: 

Organisation 

Val 

 

Eftermiddag Mötesformalia 

Rapporter 

Diskussion: 

Ekonomi 

Beslut: 

Framtiden, 

Ekonomi 

Diskussion: 

Politik 

Beslut: 

Organisation, 

Politik 

 

● Finns det andra sätt att strukturera handlingen på? 

● Vad saknas eller behövs inte i arbetsordningen? 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga diskussionen till handlingarna 

 

Förbundsordförande     Bildningsledare 

Jane Segerblom      Simon Elfström Schönbeck 

jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85   simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Jönköping, 2023-03-05    Stockholm, 2023-03-05  
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UNF:s kongress är det yttersta uttrycket för vår demokrati. Ombud samlas från hela landet för att 

göra våra medlemmars röster hörda. För att en demokrati ska fungera behöver den spelregler 

som gör att alla vet hur och har möjligheten att göra sin röst hörd. Därför har vi denna 

arbetsordning. 

Kongressen är uppdelad i två olika moment: Plena, eller möte i helgrupp, och diskussionstorg, 

där handlingarna diskuteras inför plena. I plena hanteras alla beslut och i diskussionstorgen lyfts 

handlingar för diskussion. Detta görs för att så många som möjligt ska kunna vara aktiva i 

diskussionerna och för att det ska vara enklare att jämka sig. Vissa handlingar lyfts endast i plena, 

dessa är samtliga rapporter, val och mötesfrågor. De handlingar som ska behandlas i 

diskussionstorgen är uppdelade i teman, dessa är följande: Framtiden, Ekonomi, Organisering 

och Politik.  

UNF:s medlemmar har olika rättigheter på en kongress. Vilka rättigheter medlemmar har står i 

också UNF:s stadgar. 

● Alla som är medlem i IOGT-NTO-rörelsen får vara med på UNF:s kongress och tala. 

Mötesordförande kan ge andra möjlighet att tala också. 

● Alla ombud, förbundsstyrelsen, föredragande revisor och riksstyrelsen får lägga förslag 

på kongressen. Valberedningen får lägga förslag i frågor som de har berett. 

● Alla ombud har rösträtt. En ombudsersättare har rösträtt om den ersätter ett ombud som 

inte är på plats. 

● Ingen har rösträtt i frågor som handlar om egen förvaltning eller arvode. 

● Kongressen avgör andra frågor om mötesregler när de kommer upp.  

 

UNF använder VoteIT som verktyg på kongressen. Verktyget används för att rösta, lägga förslag 

och ställa upp sig på talarlistan.  

● Alla ombud får en användare i VoteIT och innan kongressen går det att kommentera 

kongresshandlingarna och lägga förslag på VoteIT. 

● VoteIT används för att sätta upp sig på talarlistan, lägga förslag, yrka bifall och att rösta.  
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Förbundsstyrelsen har förberett olika flera olika förslag. De som skrivit en motion har också 

kommit med förslag. Dessa förslag går det att föreslå ändringar, eller yrkanden, på.  

● Alla ombud och förbundsstyrelsen får lägga förslag. Föredragande, såsom valberedning, 

får lägga förslag till deras handlingar.  

● Alla förslag ska läggas in i VoteIT. Om VoteIT inte fungerar beslutar presidiet hur 

förslag ska inkomma 

● Två liknande förslag kan jämka sig. Det betyder att ett ombud drar tillbaka sitt förslag till 

förmån för en annans förslag. För att jämka sig lämnar ombudet som jämkar sig in en 

ordningsfråga. 

● Om ett ombud har dragit tillbaka sitt förslag kan ett annat ombud välja att lyfta det igen. 

● Det går att lägga förslag fram till kongressen har valt att gå till beslut. 

Plena är när alla ombud är samlade på samma ställe. I plena använder ombuden en talarstol och 

pratar inför alla. Under plena diskuteras en fråga i taget och talarlistor används.  

● Rapporter och saker som handlar om det som har hänt under den gångna 

mandatperioden diskuteras bara i plena. För att rapporterna ska diskuteras i plena måste 

de i VoteIT fått ett förslag om att de ska lyftas i plena 
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Talarlista är listan som visar i vilken ordning ombud får tala. Vi vill att så många som möjligt ska 

kunna tala på kongressen. För att det ska gå behöver vi ha talarlistor. Vi har flera talarlista för att 

det ska vara lätt att komma in i diskussionen och ge en jämn fördelning mellan ombuden. För att 

få det behöver vi också ha begränsning på hur mycket var och en får tala.  

● För att ställa upp sig i talarlistan används VoteIT. Om VoteIT inte fungerar kan ett 

ombud räcka upp sin nummerlapp. Mötesordförande kommer då nicka mot ombudet när 

den är uppskriven på talarlistan. 

● Det finns två olika talarlistor. En för förstagångstalare i en fråga och en för övriga. Den 

första talarlistan går generellt före den andra.  

● Ett ombud som är näst på tur i talarlistan kommer alltid behålla sin plats och ska stå redo 

för att tala i talarstolen. Om ett ombud ställer sig på talarlistan för första gången i en 

fråga men det det redan är en på andra talarlistan som är näst på tur så får ombudet vänta 

tills efter den talaren.  

● Första gången ett ombud talar i en fråga har den 2 min på sig att tala. Andra gången får 

den 1 min. Mötesordförande knackar i bordet när det är 30 sekunder kvar av tiden. 

● På hela kongressen får ett ombud tala i sammanlagt 10 min. När ombudet har använt upp 

halva sin tid säger mötesordförande till.  

● Andra regler gäller för föredragande. Föredragande har 4 min på sig att tala per 

föredragande och det räknas inte in i talartiden.  

● Förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna har ingen begränsning talartid, men 

ska vara särskilt måttfulla. 

Röstlängd är hur många ombud som är på plats och får ta beslut. Ibland kommer personer sent 

eller byter av varandra och då behöver röstlängden uppdateras. Det kallas för att justera 

röstlängden. 

● Röstlängden uppdateras vid öppnande och återupptagande av möte, samt inför ett 

beslutsblock och vid större tekniska bekymmer. 

● Röstlängden uppdateras genom en röstning i VoteIT.   
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Olika typer av beslut behöver olika sätt att rösta på. Här står det hur röstning går till och när den 

används. Vanligast är att två förslag står mot varandra och det som vinner får stå mot ett annat 

förslag. Lite likt en fotbollsturnering med semifinal och sen final. 

● För att rösta håller ombuden upp sin nummerlapp på förslaget de vill rösta bifall på. Det 

förslag som får flest bifall vinner. 

● Det går inte alltid att se vilket förslag som får flest bifall. Då kan ett ombud ropa votering 

för att begära en omröstning i VoteIt. Det går också att ropa votering om ett ombud 

tycker att ordförande såg fel om vilket förslag som vann. 

● Ordförande frågar alltid om ombuden är redo att gå till beslut och då får ombuden rösta 

om de är det. När en är i beslut går det inte längre att lägga nya förslag  

● Ordförande läser upp alla förslag som ska röstas om innan röstningen börjar. Sen 

berättar ordförande i vilken ordning förslagen kommer röstas och vilka förslag som står 

mot varandra. 

● Om det är fler än två förslag kommer röstningen göras i VoteIT. 

● När resultatet blir lika på röstningen, så görs röstningen om. Om det blir lika igen 

bestämmer lotten vilket förslag som vinner. 

● När det är frågor som handlar om stadgar behöver det vara två tredjedelar av ombuden 

som röstar bifall, eller hälften av ombuden på två kongresser i rad. 

● Under val står det hur val av personer går till. 

● Alla förslag som lyfts i plena ska röstas om ifall de ska avslås. Val av personer är enda 

undantaget.  
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På varje kongress är det flera personer som ska bli valda till olika uppdrag. Det ska bland annat 

väljas en förbundsstyrelse, revisorer och många fler. Det är viktigt att valen går rätt till. 

● Dagen innan val kl 12:00 går det inte längre att föreslå personer till val. 

● Det kommer finnas en fri gruppdiskussion där ombud har möjlighet att ställa frågor till 

alla som ställt upp som kandidat. 

● Sen kommer ombuden samlas i stora salen och det finns möjlighet att i plena tala om 

varför en person borde bli vald. 

● Alla kandidater kommer gå ut ur rummet under den diskussionen. 

● När det finns fler än ett förslag kommer VoteIT och så kallad “Enkel överförbar röst” att 

användas. Då får ombuden välja vilka den vill rösta på genom att rangordna 

kandidaterna. Om ett förslag inte får tillräckligt med röster eller får för mycket röster, så 

kommer de rösterna att föras över till andra förslag enligt rangordningen.  

● De som får flest röster blir valda.  

 

Ordningsfrågor handlar om hur den demokratiska processen ska gå till under kongressen. 

Ordningsfrågor kan vara sakupplysning om du har fakta om något. Det kan vara att du vill ha 

streck i debatten. Det kan vara om du tycker att ett beslut borde tas på ett visst sätt. 

● Ordningsfrågor ska lämnas in genom VoteIT. Om VoteIT inte fungerar ska en lämna det 

skriftligt till en funktionär som sen lämnar frågan till mötespresidiet.  

● Ordförande avgör om frågan ska lyftas till kongressen eller om det kan lösas av till 

exempel en mötesfunktionär.  

● En ordningsfråga går alltid före talarlistan.  

● Det går att göra en sakupplysning. Det är om en har information som kan hjälpa 

diskussionen framåt.  

● Streck i debatten kan användas om ett ombud tycker diskussionen har fastnat eller om 

den tror att kongressen är redo att gå till beslut.  

● Om det är praktiska frågor såsom att öppna ett fönster, så pratar en med en 

mötesfunktionär.  
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Ett ombud kan reservera sig om kongressen har tagit ett beslut som den verkligen inte kan stå 

bakom. Om någon reserverar sig kommer det stå i protokollet att den har gjort det. 

● Reservationer ska lämnas in skriftligt till mötespresidiet. 

● Det ska stå namn, ombudsnummer, vilken fråga det handlar om och varför en reserverar 

sig.  

● Reservationen ska lämnas in senast 24 timmar efter att kongressen tagit beslutet. Alla 

reservationer måste inlämnas innan kongressen är avslutad 

● Mötesordförande läser upp reservationer innan mötet avslutas för dagen. 

● Det går bara att reservera sig mot ett beslut som en själv varit med och röstat om 

Under diskussionstorgen kommer mötet att ajournera sig och de sker formellt utanför mötet. 

Torgen är till för att kunna presentera, diskutera, yrka och jämka sig kring förslag. Vid varje torg 

kommer liknande förslag presenteras och därefter diskuteras. Det kommer finns möjlighet att få 

hjälp med yrkanden och jämkning vid torgen. Innan mötet ska återupptas efter diskussionstorg 

så kommer det finnas tid för att jämka förslag. Regler för diskussiontorgen kommer att 

presenteras under kongressen, men beslutas inte av kongressen då de sker utanför mötet.   
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Under kongressåret ska även Regionmöten genomföras i de regioner som inte har en aktiv 

distriktsstyrelse. Detta är nu första gången vi testar den nya stadgan.  

 

Eftersom detta nu också är första gången vi ska genomföra Regionmöten finns det ingen utsedd 

på föregående Regionmöte att kalla till detta möte. Därför blir det upp till Förbundsstyrelsen att 

kalla till regionmöte.  

Vi behöver skicka ut kallelser så snart som möjligt och förslaget är att vi genomför samtliga 

möten mellan den 1 - 15 april. De flesta sker digitalt men de regioner med många medlemmar 

(Skåne och Stockholm) genomför vi fysiskt. Enligt stadgan är mötet beslutsmässigt och 

genomförbart om mer än hälften av anmälda deltagare är närvarande. 

 

Region Antal medlemmar 

som ska kallas 

(medlem 2022 

och/eller 2023) 

Mötesdatum Deltagare från 

FS/kansli 

Antal 

ombud 

som ska 

väljas 

Skåne Ca 211 2 april kl 11.00 - 

fysiskt 

 
7 

Skaraborg Ca 82 2 april kl 11.00 - 

digitalt 

 
4 

Gotland 3 2 april kl 13.00 - 

digitalt 

 
2 

Kalmar Ca 10 2 april kl 13.00 - 

digitalt 

 
2 

Blekinge Ca 21 2 april kl 15.00 - 

digitalt 

 
3 
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Region Antal medlemmar 

som ska kallas 

(medlem 2022 

och/eller 2023) 

Mötesdatum Deltagare från 

FS/kansli 

Antal 

ombud 

som ska 

väljas 

Södermanland Ca 19 2 april kl 15.00 - 

digitalt 

 
2 

Jämtland ca 67 15 april kl 11.00 - 

digitalt 

 
4 

Stockholm Ca 168 15 april kl 11.00 - 

fysiskt 

 
6 

Västernorrland ca 56 15 april kl 13.00 - 

digitalt 

 
3 

Västmanland Ca 60 15 april kl 13.00 - 

digitalt 

 
3 

Dalarna Ca 91 15 april kl 15.00 - 

digitalt 

 
4 

Östergötland 0 _____________ ____________ 
 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslås  

att kalla till regionmöten i enlighet med förslag ovan  

Erika Darljung 

erika.darljung@unf.se 

Göteborg, 2023-03-06  

mailto:erika.darljung@unf.se
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Jag har haft i uppgift att se över resepolicyn till marsFS. När jag läser igenom policyn inser jag 

hur olämpligt det är att ha resepolicyn som en kongresshandling. Därav föreslår jag att vi inte 

presenterar resepolicyn som en kongresshandling och ger mig i uppdrag att se över hur ett 

förslag till kongressen om att “avskaffa” policyn som kongresshandling skulle kunna se ut. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att ge Simon Elfström Schönbeck i uppdrag att ta fram ett förslag till majFS på hur 

förbundsstyrelsen kan föreslå till kongressen att avskaffa resepolicyn som kongresshandling. 

Bildningsledare 

Simon Elfström Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2023-03-05 
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UNF lägger till varje kongress fram förslag på medlemsavgift och här kommer förslaget på årets 

förslag. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att                  Hänskjuta förslaget om medlemsavgift till kongressen 

Johan Fridlund 

2023-01-27 

Tåget mellan Hallsberg och Göteborg   
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På föregående kongress beslutade kongressen att fastställa UNF:s medlemsavgift för denna 

mandatperiod till 0 kronor. Det tydliggjordes att distrikt och föreningar hade möjlighet att själva 

ta ut en medlemsavgift på respektive nivå för att kunna söka eventuella bidrag som kräver en 

högre summa än 0 kronor.  

Att inte ha medlemsavgift gör steget till att bekräfta sitt medlemskap lägre, men det finns också 

en risk i en avsaknad av stolthet kring att betala för något som UNF. Men förbundsstyrelsen ser 

värdet i att tillgängliggöra engagemanget och är därav av åsikten att inte ha någon 

medlemsavgift.  

Vi behöver fortsatt besluta om att ha en summa för att vi ska kunna söka vissa bidrag, även om 

denna summa är 0 kronor. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att                  fastställa UNF:s medlemsavgift för 2024 och 2025 till 0 kronor/år. 
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UNF lägger till varje kongress fram förslag på övriga ersättningar och här kommer förslaget på 

årets förslag. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att                  Hänskjuta förslaget om övriga ersättningar till kongressen 

Johan Fridlund 

2023-01-27 

Töreboda station  

  



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

17–19 mars 2023 

88 (103) 

 

Förtroendeuppdrag inom Ungdomens Nykterhetsförbund, förutom arvodering inom 

förbundsstyrelsen är ideellt arbete och ska därmed ej omfattas av annat arvode än ren 

kostnadsersättning. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att                  förbundsstyrelsens ledamöter ersätts för resekostnader enligt resepolicyn, 

att                  förbundsstyrelsens ledamöter ersätts för mat och boende i samband med 

förbundsstyrelsemöten eller förbundsuppdrag i enlighet med 

arbetsgivarorganisationens och arbetstagarorganisationens gemensamma avtal, 

om dessa inte redan är bekostade av UNF, 

att                  kostnader som uppkommer vid uppdrag som görs för UNF-förbundet ersätts 

enligt antagna policyer, 

att                  i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress. 
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Som alla vet har vi de senaste månaderna haft flera diskussioner kring budgeten för kommande 

år i förbundsstyrelsen. Jonas och jag har sedan försökt att få ihop tankar och idéer för att 

presentera ett skarpt förslag. Då båda har varit sjuka har vi inte hunnit få till detta innan 

handlingsstopp och utifrån det kommer ett förslag att presenteras muntligt på mötet (möjligt att 

det skickas ut före). 

Johan Fridlund 

Vingåker 2023-03-04  
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Vi i historieutskottet har tagit fram en rapport till kongressen 2023. Vi har påbörjat att ta fram 

en metod för att bevara UNF:s historia samt göra den mer lättillgänglig. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att skicka rapporten till kongressen 2023 

Sigrid Björk och Sebastian Udenius 

Åmål 5 mars 2023 / Söderhamn 6 mars 2023 
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Historieutskottet har bestått av Sebastian Udenius (Sammankallande), Sigrid Björk samt 

Wilhelm Wirèn  

IOGT-NTO-rörelsen samt UNF har en lång och bred historia, med många viktiga händelser. Det 

har dock varit ett problem att hitta denna historia och förstå vart våran folkrörelse kommer 

ifrån. Därav har historieutskottets syfte varit att förenkla detta arbete för medlemmar som vill ta 

del av våran historia. 

Historieutskottets grund ligger i behandlingen av en motion vid kongressen 2021. 

Utskottet har kommit igång i liten skala med sitt uppstartsarbete. Det finns en Drive-enhet för 

utskottsarbetet och en plan för arbetet framåt. 

Utskottet har tyvärr inte haft möjlighet att slutföra sitt arbete på grund av diverse anledningar. 

Det finns dock ett hopp om att utskottets arbete kan fortsätta vidare efter kongressen 2023. 
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Vi i tillgänglighetsutskottet har tagit fram en rapport till kongressen 2023. Vi har arbetat utifrån 

bakgrund och områden som det finns möjlighet att förändra inom tillgänglighet. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Skicka rapporten till kongressen 2023 

Amanda Rehnström Dafors  

amanda.dafors@unf.se | 0768267207 

Piteå, 2023-03-02 
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Tillgänglighetsutskottet består av Amanda Rehnström Dafors (Sammankallande), Ramona 

Wallström, Siri Roshed Öman och Ida Andersson. 

 

Tillgänglighetsutskottet vill tillgängliggöra Ungdomens nykterhetsförbund som organisation. 

Alla ska känna att man är välkommen, inkluderad och kan ta del av information på ett 

lättillgängligt sätt. Vi vill även upplysa organisationen kring osynliga funktionsvariationer och 

HBTQIA+. Oberoende av personens bakgrund ska förutsättningarna inom organisationen vara 

densamma. Vi tycker att det är viktigt att lägga mer fokus kring detta, då det utvecklar 

organisationen till det bättre. Under kongressen 2021 beslutades UNF:s förbundsstyrelse att man 

skulle tillsätta ett tillgänglighetsutskott. Det var ett startskott för en grupp ungdomar för att ta 

fram metoder för att möjliggöra denna förändring. Under tidsperioden före första mötet har 

redan deltagaren inom gruppen funderat på vad man vill göra inom utskottet. Vi kom fram till 

många idéer och vårt mål är att lägga grunden för ett tillgänglighetsarbete som ska vara en aktiv 

del av organisationen även efter detta utskottet avslutas. Vi organiserar oss kring vår framtidstro 

att göra skillnad och skapa ett UNF som är tillgängligt och inkluderande, för så många som 

möjligt. Minoritetsgrupper i samhället ska inte känna sig hindrade att ansluta och ta del av 

organisationen. Tillgänglighetsutskottets vision är att Ungdomens Nykterhetsförbund ska vara 

tillgängligt för alla, oberoende av personens språkkunskaper, sexualitet eller funktionsvariation.  

 

På kongressen 2021 beslutades att UNF:s förbundsstyrelse skulle tillsätta ett 

tillgänglighetsutskott. Tillgänglighetsutskottet agerar som förbundsstyrelsens förlängda arm i det 

nytänkande arbetet som ständigt arbetar mot att tillgängliggöra organisationen. Utskottets 

uppstart blev senarelagd på grund av covid-19 och svagt intresse bland UNFs medlemmar att 

ingå i utskottet. Detta resulterade i att utskottet genomförde sitt första möte i november 2022. 

Under tidsperioden före första mötet har redan deltagare inom gruppen funderat ut många 

nytänkande idéer, som vi vill verkliggöra. Förändringsarbete tar tid och arbetet fortsätter även 

efter detta utskott. Detta möjliggjorde en rivstart för utskottet och vi delade våra tankar och var 

mycket enade. Då insåg vi att denna resa kommer vara väldigt roligt. Vi vill göra skillnad på 

riktigt och det är en av många mål med detta utskott. Tillgången till en jämlikhet miljö är en av 

våra starkaste värderingar, och alla letar ständigt efter utveckling- och förbättringspotentialer. Vi 

vill genomföra flera förändringar under 2023, som kommer utveckla organisationen till det 

bättre. Vi lägger grunden för UNF i framtiden där organisationen är tillgänglig för alla. 
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• Vi vill skaffa ett uppläsningsprogram som underlättar på hemsidan, läsningen av rapporter, 

kongresshandlingar, distriktsårsmöte- och föreningsårsmötesprotokoll, eller liknande. 

Utskottet vill även:  

o Att det skrivs sammanfattningar för längre texter, detta kan göra läsningen mindre 

tidskrävande, mer givande, och lättare att memorera.  

• Vi vill att kommunikatören och förbundsstyrelsen ska sträva efter att marknadsföring ska 

framställa mer än enbart normativa personer.  

• Vi vill kravställa förbundet så att de tar fram ett tillvägagångssätt för att hjälpa distrikten och 

föreningarna tillgängliggöra träffar för personer med funktionsvariationer, osynlig som 

synlig. Målsättningen är att se över föreningar så de planerar in aktiviteter som är 

genomförbara av alla.  

• Vi vill att organisationen ska skapa utbildningar om funktionsvariationer, ledarskap i olika 

grupper och hur man uttrycker och skriver text inkluderande.  

o Vårt förslag på upplägg över fyra stycken kurspass, ska handla om 

1. HBTQIA+ informerande 

2. Rasism och etnicitet  

3. Funktionsvariationer, osynliga och synliga 

4. Ledarskap, bemötanden och retorik  

• Vi tycker att förbundsstyrelsen ska uppmana distrikt att samarbeta med föreningar eller delta 

i tillställningar som främjar HBTQIA+ personers rättigheter. Exempelvis RFSL Ungdom, 

delta i Pridetåget, HBTQIA+ personer vänligt och främjande aktiviteter, eller på annat sätt 

synas i liknande tillställningar eller sammanhang.   

o Skicka ut information hur distrikt kan främja HBTQIA+  

o Skapa guider hur man går pridetåget  

o Uppmana till pride aktiviteter 

• Vi vill uppmana till samarbeten med förbund som är skapade för ungdomar med 

funktionsvariationer.   

o Exempelvis hörselskadades riksförbund (HRF), synskadades riksförbund (SRF) eller 

Riksförbundet för rörelsehindrade barn & ungdomar (RBU).  

• Vi ska ställa krav så att alla enkäter som skickas från förbundet eller distrikten, är tillgängliga 

och inkluderande. Detta för att skapa en trygg miljö för alla inblandade i förbunds- och 

distriktarrangemang.   

o Att de exempelvis innehåller: 

• Vad behöver du för att må bra/känna dig bekväm?  

• Har du en osynlig/synlig funktionsvariation som du vill berätta (i 

underlättnings syfte)?  

• Har du fråga gällande innehållet (språksvårighet-mässigt) kontakta gärna xxx  

• Annat du vill berätta? / övrigt 
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• Vi ska skapa ordlistor för kongressen, men även för viktiga möten generellt där 

komplicerade ord används inom UNF, oberoende av situation. Vi vill även skapa en ordlista 

som används i situationer gällande HBTQIA+, rasism och funktionsvariationer.  

• Vi vill ta fram en checklista för aktiviteter som ska underlätta vid planering. Detta så de 

enklare fyller de krav vi tycker är viktiga.  

o Kraven är att det ska vara   

• Tillgängligt 

• Tryggt  

• Jämställt 

• Jämlikt  

• Inkluderande  

• Vi vill att det ska skapas eller uppdateras mallar som underlättar vid planerande av: 

o Aktiviteter  

o Det administra arbetet:  

• Ekonomi  

• Mötesprotokoll  

• Arbetshelg 

• Vi vill att man ska skapa informationsfilmer till specifika tillfällen som exempelvis årsmöten. 

Detta så personen som ska delta inte behöver oroa sig för hur det ska se ut etc. Detta 

resulterar i att personer med stress och ångest för oplanerade och oväntade situationer, kan 

slappna av mentalt och våga sig till aktiviteten.  

• Vi tycker att förbundet ska utrusta lokaler där det arrangeras längre evenemang med 

antistress föremål. Dessa kan minska stress, öka koncentrationen och uppmärksamheten hos 

personer med svårigheter.  
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Vi i tillgänglighetsutskottet vill att kongressen ska vara tillgänglig för alla. Folk med 

lässvårigheter, NPF med mera kan ha svårt att läsa och förstå längre texter eller texter i text 

form. Vi i tillgänglighetsutskottet hade velat se att det finns sammanfattningar i början av 

handlingarna om vad texten hamnar om i stort samt att det finns möjlighet att få handlingar 

uppläst. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att det ska finnas sammanfattningar på alla handlingar 

att det ska finnas möjlighet att få handlingarna i ljudformat 

Amanda Rehnström Dafors  

amanda.dafors@unf.se | 0768267207 

Piteå, 2023-03-02  
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Kongressen 2021 beslutade att: ” förbundsstyrelsen ska arbeta för att underlätta för distrikt och 

föreningar att ta ut medlemsavgift.” Här kommer ett förslag på svar till kongressen. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att                  Hänskjuta rapporten om underlättande av medlemsavgift för distrikt och 

föreningar till kongressen 

Johan Fridlund 

2023-01-27 

Tåget mellan Hallsberg och Göteborg 
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På föregående kongress beslutades att: ” förbundsstyrelsen ska arbeta för att underlätta för 

distrikt och föreningar att ta ut medlemsavgift.” Beslutet kommer från att kongressen valde att 

fastställa UNF:s medlemsavgift för mandatperioden till 0 kronor. Det tydliggjordes att distrikt 

och föreningar hade möjlighet att själva ta ut en medlemsavgift på respektive nivå för att kunna 

söka eventuella bidrag som kräver en högre summa än 0 kronor men att det ska vara enkelt att 

göra och inte ta någon administrativ börda för distrikten och föreningarna. 

Förbundet har från det att man på förbundsnivå räknas som bekräftande trots att man inte 

betalar något försökt att skapa förutsättningar för de distrikt och föreningar som trots det valt att 

ta ut en avgift. Det förbundet har gjort är att man i Ebas har möjlighet att som förening och 

distrikt ta ut en avgift när man skriver in sig som medlem. Medlemmarna har via Ebas möjlighet 

att betala med kort och Swish som sedan går till förbundets konto och betalas ut kontinuerligt till 

föreningar och distrikt. Föreningarna och distrikten har även möjlighet att lägga in alla uppgifter 

och då kan medlemmen få en faktura och betala direkt till respektive förening och distrikt. I Ebas 

kan respektive förening och distrikt lägga in om medlemmen betalat på annat sätt för att 

därigenom då se om man ”endast” har bekräftat eller även erlagt medlemsavgiften. I rapporter 

som sedan tas ut från Ebas för exempelvis kommun- eller regionbidrag syns det antalet 

bekräftade kontra betalande för att underlätta för bidragssökande. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att                  lägga rapporten till handlingarna. 
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Ett av de kongressbeslut vi inte kunnat genomföra är sammanslagningen av UNF Väst och UNF 

Älvsborg. För att förklara och följa upp detta för kongressen och våra medlemmar har jag skrivit 

en rapport om detta. 

Mötet föreslås besluta 

att hänskjuta rapporten om kongressbeslut UNF Väst till kongressen 

Jacob Nehrer 

2023-02-22 

Västerås 
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Under kongressen 2021 beslutade kongressen att UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och 

Bohuslän) och UNF Älvsborg skulle slås samman och bilda distriktet UNF Väst. 

I enlighet med stadgarna ska förbundsstyrelsen kalla till ett distriktsmöte där ett nytt distrikt kan 

bildas om det bevistas av representanter från minst tre föreningar av dem som ska ingå i det nya 

distriktet. 

Den första tiden efter kongressen fördes dialog med UNF Väst och Älvsborg för att 

förberedelserna skulle bli färdiga inför en sammanslagning. Dialogen började bra, men det tog 

tid för alla förberedelser att bli färdiga och tidvis var det svårt att kommunicera. När 

förbundsstyrelsen sedan kallat till ett distriktsmöte den 23e Juli 2022 där samtliga medlemmar 

från UNF Väst och UNF Älvsborg var kallade deltog inte tillräckligt många representanter för att 

kunna bilda det nya distriktet. Förbundsstyrelsen har efter detta uppfattat intresset som svalt från 

båda distrikten att gemensamt genomföra en sammanslagning. 

Uppfattningen från förbundsstyrelsen är att man gjort de insatser som varit möjliga för att stötta 

och driva på processen men att en vilja att slås samman inte funnits i de båda distrikten vilket 

gjort det svårt att praktiskt genomföra. 

Med samma förutsättningar som under denna mandatperiod blir det svårt att genomföra 

kongressbeslutet även kommande mandatperiod. 

Kongressen föreslås besluta 

Att notera rapporten 
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Jag fick i uppdrag att ta fram en ordlista till kongressen. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att godkänna en ordlista i alfabetisk ordning till kongresshandlingarna 

att godkänna en ordlista i områdes ordning till kongresshandlingarna 

Amanda Rehnström Dafors  

amanda.dafors@unf.se | 0768267207 

Piteå, 2023-03-02 
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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  

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  

Avslag  Att rösta nej på ett förslag  

Avslagsyrkande  Förslag att mötet ska rösta emot ett förslag  

Balansräkning  Lista på organisationens tillgångar  

Bokslut  Ekonomisk sammanställning med balans- 
och resultaträkning  

Budget  Plan för beräknade utgifter och inkomster f 

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  

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  

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  
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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  

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  

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  


