Protokoll fört vid IOGT-NTOs
Juniorförbunds tjugofemte kongress,
26–29 juni 2019, i Pingstkyrkan i
Örnsköldsvik.
FÖRSTA SESSIONEN
Ordf: Mona Örjes, Björn Lindgren
Sekr: Birgitta Jacobson

Onsdagen den 26 juni

§1
KONGRESSENS ÖPPNANDE
Kongressen inleddes med att förbundsordförande Mona Örjes höll ett välkomstanförande:
”Fantastiskt! Här är vi!
Några på sin allra första kongress, andra har varit på så många att de inte ens orkar räkna. Vi
kommer från Malmö i söder till Piteå i norr. Vissa är vana att fara kors och tvärs i Sverige, för
andra är det här det längsta norrut som man någonsin varit. Vårt yngsta kongressombud är 13
år, vårt äldsta är 81. Det är så här. Vi är Junis!
Jag heter Mona Örjes och är ordförande för den här makalösa organisationen.
Ute är det precis lagom kongressväder. Och vi bryr oss sådär lagom mycket. För här är vi i
vår fina kongresslokal. Jag vet inte om ni ens uppfattade det, men vi fick en spännande utmaning. Vår kongresslokal var förstås bokad sen ett par år tillbaka, för det är den framförhållning
man behöver. Lokalen skulle bara renoveras upp lite nu under våren. Men för ett par veckor
sen fick vi veta att renoveringen avslöjade att lokalen innehöll asbest, som är giftigt och gör
att ingen får vara där utan skyddsutrustning. Vips stod Junis utan förhandlingslokal! Efter en
nervkittlande vecka och en del arbete – särskilt tack till Linda! – hittade vi detta som är ett
fullgott alternativ, men som förstås krävde omplanering av inredning, schema och annat.
Junis mål är att göra positiv skillnad för barn. Vi gör det utifrån grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet. Vi gör det framför allt genom fantastisk verksamhet, men Junis gör
också positiv skillnad för barn vi aldrig möter.
Jag har sen kongressen i Karlstad fått göra några av de coolaste sakerna i mitt liv. Inte för att
jag är jag, utan för att Junis är Junis, och för att vi är en kraft att räkna med!
Som att jag har fått vara i New York och tala i FN. Okej, okej, det var inte inför alla ministrar
och andra höjdare, men jag är ändå superstolt över att vi fick komma dit och berätta om hur
barn påverkas av att växa upp med vuxna som dricker för mycket alkohol – och jag utgick
förstås från Junis rapport. Grundsatsen nykterhet
Som att jag har fått vara med och hålla i en workshop för våra Världens barn-partners. Vilka
av er har gjort någon insats för insamlingen till Världens barn? Kanske skramlat bössa och
samlat in pengar, ordnat shower och arrangemang, själva lagt en slant? Junis är väldigt duktiga på detta, och jag älskar när våra junisbarn väldigt handfast får vara med och göra världen
lite bättre. Så jobbar vi med grundsatsen solidaritet.
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Genom Världens barn är vi med och gör positiv skillnad för barn i t ex Östafrika och Sydostasien. Barn som bor på soptippar eller som tvingats fly till ett land som närmast betraktar dem
som ohyra. I höstas samlade IOGT-NTO-rörelsen våra Världens Barn-partners till en workshop, där de skulle kunna lära av varandra. Jag fick förmånen att vara med och planera och
genomföra denna workshop. Jag var ansvarig för introduktionen, och bestämde mig för att
chansa: kanske det skulle kunna gå att öppna för gott samarbete om vi lärde känna varandra
genom lek? I många länder är det INTE okej att vuxna leker och fånar sig, och kanske särskilt
inte om man är chef för en stor verksamhet, som en del av deltagarna var. Men jag chansade.
Jag använde mig av all Juniskunskap jag samlat på mig. Och det blev så himla bra! Det blev
tydligt att våra partners inte var några teoretiker långt från verksamheten, utan gärna lekte
loss, även om man var chef! Så fort det blev en paus under veckan och läge för en energizer,
så fanns det alltid någon som glatt ledde oss andra i lek och bus. Min uppgift blev snarare att
säga ”tack så mycket, nu går vi vidare till nästa kurspass.”
Två världs-sammanhang där Junis gör positiv skillnad för barn.
Men det coolaste sker ändå på hemmaplan. Vår alldeles vanliga verksamhet, som varje vecka
gör barns liv roligare och tryggare, lite mer utmanande och spännande. När jag berättar om
Junis för andra, och säger att vi har 1 200 ideella ledare då häpnar folk och undrar om de
verkligen har hört rätt. När jag berättar att vi förra året genomförde 80 läger och mötte nästan
4 000 barn, då tycker de att vi är fantastiska. Och det är vi!
Tack alla ni som inte bara bjuder in barnen, utan låter mig få vara med på de roligaste, knasigaste, bästa upplevelserna. Det är ni som lär mig och visar vad Junis är. Det är ni som ser till att
det blir en höjdarupplevelse till och med att åka på distriktsårsmöten, för ärligt talat, det låter
inte särskilt upphetsande. Men med en kombination av viktiga framtidsdiskussioner och skoj,
så blir det bra. På olika distriktsårsmöten sen förra kongressen har jag bland annat haft anledning att bära Musse Pigg-öron, vara utklädd till Pippi och vara en superhjälte. Sådant händer
sällan hos IOGT-NTO, men det kan vara en del av arbetet när Junis jobbar med grundsatsen
demokrati.
Och nu, nu är vi här. Vi är på kongress för att fatta de allra klokaste besluten vi kan, för att utveckla Junis att bli ännu bättre så att vi göra positiv skillnad för många många fler barn. Jag
önskar oss alla en härlig, lärorik och rolig kongress!”
Med de orden förklarade Mona Örjes Junis kongress 2019 öppnad.
§2
UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV ANTAL RÖSTBERÄTTIGADE
Generalsekreterare Linda Tjälldén berättade att antalet anmälda ombud fastställs utifrån
antalet som bekräftat sin närvaro via VoteIT och en avstämning mot antal utlämnade röstkort.
Under kongressförhandlingarna användes det digitala mötessystemet VoteIT, för bl a
registrering av närvaro, förslag, talarlista och omröstningar
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Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 71 röstberättigade ombud. Dessutom var tio förbundsstyrelseledamöter, som inte har rösträtt på kongressen, närvarande.
§3

FRÅGA OM STADGEENLIG KALLELSE UTFÄRDATS
Enligt stadgarna ska kallelse utfärdas senast fyra månader före kongress.
Kallelsen till kongressen i Örnsköldsvik skickades ut per mejl till alla distrikt den 13 februari
2019 samt har spridits via bl.a. Accent och i digitala kanaler.
Kongressen beslöt
att

anse kongressen stadgeenligt kallad.
§4

FRÅGA OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG
För beslutsmässighet ska stadgeenlig kallelse ha gått ut och minst hälften av ombuden vara
närvarande.
Kongressen beslöt
att

kongressen är beslutsmässig.
§5

VAL AV MÖTESPRESIDIUM
Örjan Åberg föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till mötesordförande välja Mats Gunnarsson, Björn Lindgren och Mikaela Taffo,

att

till mötessekreterare välja Britt-Marie Börjesgård, Birgitta Westerberg, Birgitta
Jacobson och Ylva Larsson,

att

till protokolljusterare välja Krister Karlsson och Isak Folcker, samt

att

till rösträknare välja Jenny Bolting och Henrik Hallbert.

Kongressen beslöt
att

bifalla valberedningens förslag.

3

Ordförande Björn Lindgren tackade på presidiets vägnar för förtroendet. De tre valda mötesordförandena gjorde en kort presentation av sig själva.
§6
MÖTESORDNING OCH ARBETSPROCESS
Mötesutskottet yrkade bifall till förslaget om mötesordning och arbetsprocess.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta
att

ordningsfrågor begärs muntligt genom att ropa ”ordningsfråga” och att presidiet
därefter avgör vidare hantering, samt

att

i meningen: ”Huruvida de övriga 29 ombuden röstar emot eller avstår från att
första spelar ingen roll i det här sammanhanget.” ändras ”från att första” till ”från
att rösta”.

Kongressen beslöt
att

anta mötesordningen för kongressen 2019 med ovanstående ändringar.
§7

RAPPORT OM KONGRESSUTSKOTT
Förbundsstyrelsen hade utsett ett antal kongressutskott som i förväg tittat på olika kongressförslag. Den här gången hade varje utskott haft tre digitala möten före kongressen, för att diskutera kongresshandlingarna.
Kongressen beslöt
att

notera rapporten om kongressutskott.
§8

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Kongressen beslöt
att

fastställa förslaget till föredragningslista.
§9

UPPVAKTNINGAR OCH INFORMATION
Mötet ställde sig upp och sjöng ”Ja må han leva” för födelsedagsbarnet Torbjörn Bergvall.
Generalsekreterare Linda Tjälldén meddelade att mötet ska förflytta sig till Nolaskolan för att
gemensamt lyssna på socialminister Lena Hallengren.
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Mona Örjes berättade om hur Miljonlotteriet stöttar Junis och välkomnade vd Jonatan Hjort
och sex av Miljonlotteriets ca 40 medarbetare.
Jonatan Hjort berättade bland annat att över 100 000 personer varje månad får ett brev med
lotter och ca 250 000 vinster om året skickas ut. Sedan visades en informationsfilm som beskriver vad Miljonlotteriet gör och dess nya strategi.
Men framför allt överlämnade Miljonlotteriet en check på årets överskott, dvs bidrag till
IOGT-NTO-rörelsen, på hela 98 000 000 kr
§ 10
AJOURNERING
Mötet ajournerades kl. 16.15.
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ANDRA SESSIONEN
Ordf: Mats Gunnarsson,
Mikaela Taffo
Sekr: Birgitta Westerberg,
Ylva Larsson

Torsdagen den 27 juni

§ 11
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Kongressen återupptog förhandlingarna kl. 8.30 under ledning av presidieordföranden Mats
Gunnarsson och Mikaela Taffo.
§ 12
PRAKTISK INFORMATION
Praktisk information om och testomröstning genom VoteIT gjordes.
Luftburna allergier: Alla ska ta hänsyn till och respektera förbudet mot nötter, citrusfrukter,
ananas och parfym.
Den antagna tobakspolicyn gäller självklart alltid.
Kongressen beslöt
att

notera informationen.
§ 13

SÅNG
Kongressen sjöng unisont rörelsesången ”Droger gör dig passiv” under ledning av Örjan
Åberg och Torbjörn Bergvall.
§ 14
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 70 röstberättigade ombud.
§ 15

PARENTATION
Josefin Bogelid genomförde en parentation med en dikt tillägnad de medlemmar som avlidit
under kongressperioden. Vi minns dem med tacksamhet. Parentationen avslutades med en tyst
minut då alla i ombudsförsamlingen stod upp i tystnad.
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§ 16
FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅREN
2017 OCH 2018
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, presenterade verksamhetsberättelsen och beskrev lite kort det viktiga arbetet med medlemsrekrytering och de nya metoder som tagits
fram under kongressperioden.
Vi bidrar med vår tid för att göra skillnad för många barn.
Torbjörn Bergvall, Tova Alsätra och Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, beskrev de tre arenor
som Junis fokuserat på:
1. ”Junis för alla” med bland annat insamling för Världens Barn.
2. ”Junis tillsammans” med alla fantastiska läger med 4 000 barn och alla föreningsaktiviteter
som genomförs i Junislandet året runt, samt
3. ”Junis påverkar” med det påverkansarbete som genomförts externt med bland annat ett
besök av Mona Örjes och Josefin Bogelid i FN som Junis representanter, som talade i FNhuset i New York.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, pratade om insamlingsverksamhet som genomförts och lotteriernas svårigheter att få plats i konkurrensen. Lotterierna inom IOGT-NTO-rörelsen har ett
seriöst och tydligt syfte att förbättra livsvillkoren för flera. Mona Örjes berättade också om
Glasklar där 200 människor skickat in sina egna berättelser om vad de upplevt samt Sommarkampanjen för att få fler att bidra.
När det gäller insamlingsverksamheten har allt tagit mycket längre tid än vad man trodde i
planeringsstadiet, som att bygga system, med kontaktuppgifter och utskick som når ut till
tänkbara givare som i början har kostat mer än vad som kommit tillbaka i ökade intäkter till
olika insamlingsmål. Strävan är att få fler att bli aktiva, engagerade och göra ideella insatser
som ger barn positiva upplevelser och minnen för livet.
En ny insamlingsstrategi är under upparbetning och kommer att presenteras senare under
2019.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att besluta
att

under rubriken Världens Barn lägga till texten 86,7 miljoner i meningen ”Tillsammans samlade alla dessa in hela 80 miljoner kronor 2017 och 86,7 miljoner kronor
2018.”, samt

att

lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren 2017 och 2018 till handlingarna.

Maria Haglund, Uppsala, ansåg att det är bra att vi syns och hörs men att kampanjer också
kostar pengar och ställde frågan: När kan man sätta stopp?
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, replikerade att rådet som ges av insamlingsorganisationen
GIVA är att inte ge upp nu när så mycket finns planerat och förberett.
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Lisa Skiöld, Uppsala, uppskattade den mer utförliga presentationen och önskade att framöver
få mer information om vad som hänt och pågår. Har det inte förekommit några insamlingar
alls?
Mona Örjes besvarade frågan med att det varit svårt, men att Birgitta Rydell återkommer med
mer information under den ekonomiska redovisningen.
Lilleby Boström, Värmland, undrade vilka projekt det är som vi är med och stöttar i Världens
barn samt vilka som är med i Child Rights Core Group.
Mona Örjes svarade att genom Världens Barn stöttar vi just nu åtta projekt runt om i världen, i
Sydostasien, Östafrika och på Balkan. Det är lite olika från år till år. Planen framöver är att
minska antalet projekt och i stället stödja färre med mer resurser, eftersom varje projekt
kräver väldigt stora administrativa insatser.
Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, svarade hon är med i Child Rights Core Group.
Yngve Svensson, Blekinge, saknade Demokratiläger som genomfördes under kongressen i
Karlstad. Han ansåg det var framgångsrikt och undrade varför vi inte har det på denna kongress?
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

under rubriken Världens Barn lägga till texten 86,7 miljoner i meningen ” Tillsammans
samlade alla dessa in hela 80 miljoner kronor 2017 och 86,7 miljoner kronor 2018.”,
samt

att

lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren 2017 och 2018 till handlingarna.
§ 17

AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades för fikapaus kl. 9.55.
§ 18
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingar återupptogs kl. 10.25.
§ 19
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 71 röstberättigade ombud.
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§ 20
NOMINERINGSFRÅGOR
Henrik Hallbert från mötesutskottet påminde om att det går att nominera personer till valberedningen inför nästa kongress. Nomineringar kan lämnas till mötesutskottet.
Mats Gunnarsson påminde om stopptiden för nomineringar till nästa förbundsstyrelse.
§ 21
FÖRBUNDSSTYRELSENS EKONOMISKA BERÄTTELSE FÖR ÅREN 2017 OCH
2018
Förbundskassör Birgitta Rydell föredrog den ekonomiska redovisningen.
Ekonomiutskottet noterade att förbundsstyrelsen har tillmötesgått de önskemål som framfördes av förra kongressen om en mer detaljerad ekonomisk redovisning.
Vid förbundsstyrelsens föredragning önskade ekonomiutskottet en redogörelse för i vilken
omfattning redovisade kostnader för insamling till INRIF (IOGT-NTO-rörelsen ideell förening) har genererat ökade intäkter, exempelvis bidragit till finansieringen av Vit Jul.
Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse till handlingarna.

Lisa Skiöld, Uppsala, undrade varför somliga konton nettoredovisas, vilket dels gör det svårare att jämföra med budgeten, dels inte ger samma information till medlemmarna och ombuden. Hon efterlyste till exempel information om utfallet från INRIF.
Birgitta Rydell informerade om att det är samma för alla förbund, och att ekonomiavdelningen bestämmer. Hon informerade även om att Junis kommer att minska insatsen i INRIF
framöver.
Lisa Skiöld, Uppsala, svarade att om det nu är ekonomiavdelningen som bestämmer hur Junis
redovisning ska se ut behövs det noter med förklaringar till de nettoredovisade kontona.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, replikerade att det varit rätt turbulent på ekonomiavdelningen, vilket har gjort att redovisningen blev färdigt så pass sent att förbundsstyrelsen inte
fick tid att påverka formatet av redovisningen.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

ändra sista meningen i andra stycket i den inledande texten till Bokslut för år 2017 och
2018 till ”Det fria egna kapitalet uppgår 2018-12-31 till ”35 666 997 kr,”

att

i Not 1 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 i andra stycket lägga till följande rad:
”…är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över
denna period.”, samt
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att

med dessa ändringar lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
§ 22

REVISORERNAS BERÄTTELSER FÖR ÅREN 2017 OCH 2018
Revisor Magnus Falk föredrog revisionsberättelserna för 2017 och 2018.
Junis har nyligen bytt revisionsbyrå, till Grant Thornton, som granskat redovisningen regelbundet, ungefär månadsvis. De professionella revisorerna och de ideella revisionerna Magnus
Falk och Marianne Hallbert träffas en gång per år.
Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta
att

lägga revisorernas berättelser till handlingarna.

Kongressen beslöt i enlighet med ekonomiutskottets förslag
att

lägga revisorernas berättelse för år 2017 och 2018 till handlingarna.
§ 23

FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGAR OCH RESULTATRÄKNINGAR FÖR
2017 OCH 2018
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, vilket tillstyrkts av ekonomiutskottet,
att

det fria egna kapitalet per 2017-12-31, vilket efter 2017 års resultat på -4 349 592 kr
uppgår till 35 104 552 kr, balanseras i ny räkning,

att

det fria egna kapitalet per 2018-12-31, vilket efter 2018 års resultat på 662 445 kr uppgår till 35 666 997 kr, balanseras i ny räkning, samt

att

fastställa framlagda förslag till balans- och resultaträkningar.
§ 24

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET
Kongressen beslöt i enlighet med revisorernas förslag
att

bevilja ledamöterna i IOGT-NTOs Juniorförbunds styrelse ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017 och 2018.
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Ordf: Björn Lindgren
Sekr: Britt-Marie Börjesgård
§ 25
RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, förklarade bakgrunden till riksstyrelsens förslag till
stadgeändringar och yrkade bifall på desamma. Förslaget är i första hand en konsekvens av att
IOGT-NTO ändrar sin distriktsorganisation. Delar som påverkas är att distriktsråden föreslås
tas bort, eftersom förbundens geografiska indelningar inte längre blir identiska. Samordningen
av distriktsårsmötena påverkas också eftersom IOGT-NTO föreslår att distriktsårsmöte ska
genomföras vartannat år. Att ta bort distriktsråden får dessutom konsekvenser för kretsorganisationen. Frågan om beslut om kommande kongressort är snarare en ändring som anpassas till
det som varit praxis under de senaste åren.
Förslag A – Distriktsrådets sammansättning och funktion
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

distriktsråden som samverkansorgan plockas bort ur stadgarna, samt

att

stadgarna som en konsekvens av detta, revideras enligt nedanstående:
Kapitel 1 (berör paragrafer som är likalydande för IOGT-NTO, UNF och
Junis)
§ 1:4 Beslutande organ
Andra stycket får lydelsen ”De beslutande organen för samarbete inom IOGTNTO-rörelsen är på riksplanet riksstyrelsen samt på lokalplanet kretsårsmötet och
kretsstyrelsen.”
§ 3:1 Organisation
Paragrafen får lydelsen ”Distriktet bör, där det är möjligt, samarbeta med IOGTNTO-rörelsens andra distrikt inom sitt geografiska område.”
§§ 3:9 Distriktsråd och 3:10 Distriktsrådets uppgifter
Paragraferna utgår.
NSF:s stadgar (motsvarar 3:1 ovan)
§ 21 Samverkan i NSF:s stadgar
Paragrafen får lydelsen ”NSF-distriktet bör, där det är möjligt, samarbeta med
IOGT-NTO-rörelsens andra distrikt inom sitt geografiska område”
Kapitel 5 (Samverkan i IOGT-NTO-krets)
§ 5:1 Organisation
I andra stycket ersätts ordet ”distriktsrådet” med ordet ”riksstyrelsen”,
§ 5:2 Kretsårsmöte
I sjätte stycket utgår orden ”distriktsrådet eller”.
§ 5:4 Kretsårsmötesärende
I sista stycket utgår ordet ”distriktsrådet”,
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§ 5:6 Kretsens uppgifter
I tredje stycket utgår orden ”distriktsrådet och”,
§ 5:10 Revision
I andra stycket utgår orden ”distriktsrådet och”.
§ 5:11 Samgående med annan krets
I första stycket ersätts ordet ”distriktsrådet” med ordet ”riksstyrelsen”.
Andra stycket får lydelsen ”Riksstyrelsen kan ta initiativ till samgående mellan
kretsar. Den ska ta ett sådant initiativ när ett beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan
sammankallas.”
§ 5:12 Upplösning
I tredje stycket utgår orden ”distriktsrådet eller”.
Fjärde stycket får lydelsen ”Vid upplösning av en krets beslutar riksstyrelsen hur
den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan de distrikt eller regioner som
kretsens föreningar eller kårer tillhör.”
Förslag B – Samordnad verksamhet på distriktsnivå
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

i § 3:2 ta bort meningen om att distriktsårsmötena bör samordnas,

att

i § 6:5 under punkten ”i) rörelsesamordnad verksamhet” plocka bort referensen till
§ 3:2 som handlar om gemensamma distriktsårsmöten, samt

att

stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående:
§ 3:2 Ordinarie distriktsårsmöte
I andra stycket utgår meningen ”IOGT-NTO:s, UNF:s och IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöten bör hållas samtidigt och på samma plats”.

Förslag C – Beslut om tid och plats för kommande kongress
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ge riksstyrelsen mandat att besluta om tid och plats för kommande kongresser,
samt

att

stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående:
§ 2:2 Ordinarie kongress
Första meningen får lydelsen ”Kongress hålls vartannat år på den tid och plats
som riksstyrelsen har beslutat”.
§ 2:6 Kongressärenden
Punkten ”w) beslut om tid och plats för kongressen efter nästa kongress” utgår.

Förslag D – Ändring av distriktsindelningen
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bestämmelsen ”fastställande av distriktsgränser (§ 3:1)” inte längre anses beröra
förhållande till annat förbund,
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att

distriktens gränser fastställs av förbundsstyrelsen, samt

att

stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående:
§ 3:1 Organisation
Andra meningen får lydelsen ”Distriktsgränser fastställs av förbundsstyrelsen”.

Förslag E – Stadgar som rör förhållande till annat förbund
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

under förutsättning att motsvarande beslut fattas på NSF:s förbundsmöte 2019,
inkludera NSF i listan över förbund som berörs av förhållande till annat förbund,
samt

att

stadgarna, som en konsekvens av övriga beslut om revidering av enskilda paragrafer, reviderar uppräkningen i § 6:5.
§ 6:5 Förhållande till annat förbund
De tidigare punkterna f) och g) ersätts av punkt ”f) samverkan på regional nivå
(3:1)”
Sista stycket får lydelsen ”Punkter om rörelsesamordnad verksamhet (d.v.s.
gemensamma kongresser) berör ej NSF.”

Förslag F – Rättsförhållanden för kretsar
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ersätta § 5:14 i sin helhet enligt nedanstående
Efter den oförändrade listan gällande rättsförhållanden för kretsar tillfogas följande fyra stycken:
”De bestämmelser i denna paragraf som avser fast egendom ska också gälla byggnader på ofri grund.
Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att verkställa beslut som avser de frågor som
nämns ovan, och som inte har fastställts av riksstyrelsen.
Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar om anskaffande, användning, vård och
försäljning av fast egendom som riksstyrelsen fastställer.
Kretsar ska redovisa kapital som de får vid försäljning av fast egendom eller del i
fast egendom till riksstyrelsen. Detta gäller också kapital som de får i ersättning
för fast egendom efter brand eller annan skada eller expropriation, eller till följd
av annat förhållande. Kapitalet ska förvaltas av riksstyrelsen för kretsens räkning.
Riksstyrelsen kan besluta att någon annan ska förvalta kapitalet. Kapitalet får inte
användas för andra ändamål än köp av fast egendom eller del i fast egendom.
Riksstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får användas på annat sätt. Avkastning
på kapitalet får användas till den löpande verksamheten i den krets som kapitalet
tillhör.”

Maria Haglund, stadgeutskottet, inledde med att presentera stadgeutskottet och yrkade därefter bifall till riksstyrelsens förslag.
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Conny Appleby, Östergötland, ställde en fråga om beslutsordningen i förhållande till de
övriga kongresserna.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att frågan har samordnats mellan förbunden.
Maria Haglund redogjorde för stadgeutskottets syn på frågan.
Även Örjan Åberg, Örebro, deltog i diskussionen.
Kongressen beslöt
att

anta riksstyrelsens förslag nr 3 i dess helhet samt

att

notera att beslutet var enhälligt.

AJOURNERING

§ 26

Förhandlingarna ajournerades för lunch kl. 11.40.
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TREDJE SESSIONEN
Ordf: Björn Lindgren
Sekr: Britt-Marie Börjesgård

Torsdagen den 27 juni

§ 27
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 13.15.
§ 28
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 66 röstberättigade ombud.
§ 29

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget och hur beslutsprocessen är tänkt att
genomföras.
Förbundsstyrelsen föreslog
att

först diskuteras frågorna principiellt och därefter hantera de enskilda skrivningarna i stadgarna.

Kongressen beslöt
att

godkänna förslaget till beslutsordning.

A. Organisationens namn
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, presenterade bakgrunden till förslaget, där styrelsen poängterade att namnändringen inte ska ses som ett avståndstagande från rörelsen i övrigt. Hon
visade också hur det nya namnet och loggan kan kommuniceras. Junis utgör grunden, med
olika möjliga underrubriker anpassade till situationen. Hon yrkade bifall till förslaget.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

organisationen ”IOGT-NTOs Juniorförbund” byter namn till ”Junis”, samt

att

namnförändringen träder i kraft från och med 1 januari 2020.

Maria Haglund, stadgeutskottet, redogjorde för utskottets synpunkter. Utskottet hade inte kunnat enas, utan utgjordes av tre personer med tre olika åsikter representerade, varför de valt att
redovisa dessa åsikter enligt följande:
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A. Det är viktigt att ha kvar kopplingen till IOGT-NTO-rörelsen i namnet. Vi är en familj och
kan inte fungera som självständiga organisationer.
B. Junis som namn blir för anonymt. Det borde följas av en kompletterande text som beskriver vad vi står för, t ex: Solidaritet – Nykterhet – Demokrati.
C. Junis är ett bra namn – det är kort och koncist, och enkelt att kommunicera i förhållande
till det idag mycket långa och krångliga namnet. För många barn är det redan idag Junis som
är namnet.
Utskottet hade också diskuterat vad som är en namnfråga av stadgetyp och vad som är en
kommunikationsfråga, där vi genom material och kommunikationsstrategi väljer hur vi kommunicerar vårt namn och vårt budskap. Utskottet ansåg att det fanns två möjliga sätt att agera:
A. Vi behåller namnet, men väljer att kommunicera Junis utåt. Det är tydligt i våra officiella
dokument att vi tillhör IOGT-NTO-rörelsen, men genom en tydlig kommunikationsstrategi
gör vi det enklare för föreningar och distrikt. Här kan vi jämföra oss med KFUM–KFUK som
fortfarande heter så, men har valt att i Sverige bara kommunicera KFUM.
B. Vi ändrar namnet till Junis men har en tydlig kommunikationsstrategi där vi i de flesta fall
är tydliga med vår ideologi och formulerar den i olika korta slagkraftiga ord/meningar (t ex
Solidaritet - Nykterhet - Demokrati). Dessa används dock inte i löpande text och är därför inte
en formell del av namnet och ska därför inte in i stadgarna.
Yngve Svensson, Blekinge, frågade om patentskydd av namnet.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, svarade att namnet är skyddat.
Sofia Klasson, Jönköping, framhöll vikten av kopplingen till rörelsen men menade att det går
att lösa ändå och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Krister Karlsson, Skåne, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Han uppmanade förbundsstyrelsen att ta fram riktlinjer för hur namnet ska användas i olika sammanhang och hur
man särskiljer olika nivåer inom organisationen, samt riktlinjer för namnändring av distrikt
och föreningar.
Maria Haglund, Uppsala föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi kring det
nya namnet Junis, där det i material och texter blir tydligt vad vi har för ideologi,
där ord som solidaritet, nykterhet och demokrati framgår tydligt och det framgår
att vi är del IOGT-NTO-rörelsen.

Ann-Marie Engström, Gotland, föreslog kongressen besluta enligt stadgeutskottets alternativ
A: Vi behåller namnet, men väljer att kommunicera Junis utåt. Det är tydligt i våra officiella
dokument att vi tillhör IOGT-NTO-rörelsen, men genom en tydlig kommunikationsstrategi
gör vi det enklare för föreningar och distrikt.
Elisabeth Myregrund, Dalarna, frågade om kostnaden för namnbyte.
16

Mona Örjes, förbundsstyrelsen, svarade Krister Karlssons med att varje enhet måste själv
ändra, men att det är ett bra förslag att ge generella riktlinjer. Hon menade vidare att det inte
ska behöva bli någon extrakostnad för att byta namn, eftersom material ska bytas ut efter
hand.
§ 30
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 69 röstberättigade ombud.
§ 31

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Maria Haglunds förslag.
Förbundsstyrelsen föreslog istället kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att stötta föreningar och distrikt i det administrativa arbetet och med kommunikationselement, där vår ideologi framgår i samband
med namnbytet.

Maria Haglund drog tillbaka sitt förslag till förmån för förbundsstyrelsens tilläggsförslag.
Sara Brännström, Västerbotten, föreslog junif som nytt namn.
I diskussion deltog även Henrik Hallbert, Uppsala och Isak Folcker, Kronoberg.
Mötesordföranden föredrog den tänkta propositionsordningen: Först tas beslut om Junis eller
junif, sedan om vi ska byta namn eller inte och därefter de olika tilläggsförslagen.
Kongressen beslöt
att

fastställa den föreslagna beslutsordningen.

Två ordningsfrågor lyftes:
Krister Karlsson, Skåne, påtalade att acklamationen inte alltid behöver ske i det webbaserade
mötesprogrammet VoteIT, för att påskynda processen.
Olle Nilsson, Halland, menade att det brukar vara ett huvudförslag och sedan ställs eventuella
tilläggsförslag mot varandra.
Kongressen beslöt, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
att

om vi ska byta namn ska det nya namnet vara Junis och inte junif med röstsiffrorna 66
för och 3 emot,
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att

organisationen ”IOGT-NTOs Juniorförbund” byter namn till ”Junis”, med röstsiffrorna
51 för, 13 emot och 3 nedlagda röster,

att

namnförändringen träder i kraft från och med 1 januari 2020, samt

att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att stötta föreningar och distrikt i det administrativa
arbetet samt med kommunikationselement där vår ideologi framgår i samband med
namnbytet.

B. Ny definition av medlemskapet
Torbjörn Bergvall, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget om ny definition av medlemskapet.
Enligt nuvarande stadgar är kravet på en medlem att man årligen ska betala sin medlemsavgift. Förbundsstyrelsen föreslår skrivningar som tydliggör att varken förbundet, distrikten
eller föreningarna behöver ta ut en medlemsavgift. Frånvaron av en obligatorisk medlemsavgift innebär att vi måste ha ett alternativt sätt för medlemmarna att årligen bekräfta sitt medlemskap.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

betalning av en årlig medlemsavgift inte längre är nödvändigt för ett medlemskap,
samt

att

införa alternativa sätt för en årlig bekräftelse av medlemskapet.

Maria Haglund, stadgeutskottet, yrkade bifall till förbundsstyrelsen förslag.
Sofia Klasson, Jönköping, yrkade avslag på förbundsstyrelsens första att-sats och bifall till
den andra att-satsen.
Krister Karlsson, Skåne, menade att det finns en risk att verksamheten nedvärderas om den är
gratis och att det kan finnas en risk för oseriösa rekryteringar om enbart en signatur krävs.
Han yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag.
Olle Nilsson, Halland, menade att flera regioner och kommuner kräver att medlemmar har betalt medlemsavgift för att organisationen ska få bidrag. Han yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag.
Torbjörn Bergvall, förbundsstyrelsen, förtydligade att förbundet inte kräver att föreningen tar
ut en avgift, utan att det står föreningar och distrikt fritt att besluta om eventuell avgift.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, betonade att det är viktigt att medlemmen bekräftar medlemskapet och att förfarande med bekräftelse inte är unikt för oss. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, godkänner bekräftelse som medlemskap. Mona menade i
motsats till Olle Nilsson att det är få regioner och kommuner som kräver att man har en föreningsavgift.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, förtydligade förslaget och att det enligt stadgarna idag
krävs en medlemsavgift, vilket gör att man inte kan välja bort avgiften.
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Örjan Åberg, Örebro, frågade om försäkringar och vad som krävs för att medlemsförsäkringen ska gälla.
Marianne Hallbert, Göteborg och Bohuslän, berättade att i deras distrikt behöver de ta ut en
avgift för att kunna få aktivitetsbidrag,
Generalsekreterare Linda Tjälldén svarade att försäkringen inte är beroende av medlemsavgiften.
I diskussionen deltog även Jenny Bolting, Skåne och Reem Yanes, Örebro.
Sofia Klasson, Jönköping, drog tillbaka sitt yrkande efter ett förtydligande från förbundsstyrelsen.
§ 32
AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades för fika kl. 15.06.
§ 33
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 15.30.
§ 34
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 70 röstberättigade ombud.
§ 35

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
Förhandlingarna återupptogs. Presidiet redogjorde för de liggande förslagen.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

betalning av en årlig medlemsavgift inte längre är nödvändigt för ett medlemskap, med
röstsiffrorna 57 för, 6 emot och 6 nedlagda röster,

att

införa alternativa sätt för en årlig bekräftelse av medlemskapet med röstsiffrorna 61 för,
3 emot och 3 nedlagda röster, samt
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att

notera att beslutet därmed är fattat med minst tvåtredjedels majoritet.

C. Överföring av Junis-medlemmar till UNF
Tova Alsätra, förbundsstyrelsen, presenterade förslaget om en automatisk överföring av alla
registrerade medlemmar i Junis till UNF, i samband med att de blir för gamla för att vara kvar
som medlemmar i Junis. Det görs genom att de läggs in i UNF:s medlemsregister det år de
fyller 15 år samt att de får en information där de hälsas välkomna till UNF med en uppmaning
att de måste bekräfta sitt medlemskap om de vill stanna kvar i UNF, på samma sätt som de
hittills bekräftat att de vill vara kvar i Junis. Eftersom denna ändring även berör UNF måste
det fattas samstämmiga beslut på Junis och UNF:s kongresser för att denna ändring ska
införas.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

varje registrerad medlem i Junis även registreras som medlem i UNF det år
medlemmen fyller 15 år.

Maria Haglund, stadgeutskottet, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.
Linda Svensson, Blekinge yrkade bifall på förslaget och undrade vad medlemmen erbjuds, i
de fall det inte finns UNF-förening.
Yngve Svensson, Blekinge föreslog kongressen besluta
att

alternativa val ska finnas som att kunna välja IOGT-NTO eller NSF, utöver UNF,
samt

att

bra info ska skickas ut via mejl, sms eller brev.

Jenny Bolting, Skåne, berättade att de i Skåne rekommenderar att det är föräldrarnas epostadresser som anges i registret, vilket gör att det kan bli missförstånd när det är dags för
medlemmen att bekräfta sitt medlemskap.
Ingvar Holgersson, Skaraborg, föreslog kongressen besluta
att

det även ska gäller IOGT-NTO.

Lisa Skiöld, Uppsala, poängterade att det är barnen som är medlemmar, inte föräldrarna och
att det är viktigt att uppdatera registren kontinuerligt, vad gäller telefon och e-postadresser.
Tova Alsätra, förbundsstyrelsen, förtydligade att det aktuella förslaget gäller UNF, då Junis
har förhandlat med dem och de två förbunden har likalydande förslag till respektive kongress.
Junis har dessutom samma registersystem som UNF, vilket gör att uppgifterna är lätta att
överföra. En eventuell diskussion med IOGT-NTO och NSF kan kanske komma i nästa steg.
Isak Folcker, Kronoberg, och Ulrika Hagen, Södermanland, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
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Sara Brännström, Västerbotten, berättade hur de gör i Umeå, där man skickar stora mängder
sms både till barn och föräldrar med information om aktiviteter och medlemskap.
Ingvar Holgersson, Skaraborg, drog tillbaka sitt förslag till förmån för Yngve Svenssons förslag.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Yngve Svenssons förslag, då det enbart är
UNF och Junis som har träffat avtal och de båda förbunden har samma system för medlemsregistrering.
Generalsekreterare Linda Tjälldén förklarade möjligheterna att vara dubbelansluten till fler än
en organisation.
Maria Haglund, Uppsala, önskade förtydligande kring om det handlar om automatisk överflyttning, eller ett erbjudande om medlemskap. Jenny Bolting, Skåne, ställde samma fråga.
Tova Alsätra, förbundsstyrelsen, förklarade att medlemmarna kommer att registreras i UNF:s
register, men att de behöver bekräfta sitt medlemskap för att bli medlemmar.
Yngve Svensson, Blekinge, frågade om man kan välja vilken förening man blir registrerad i.
§ 36
SÅNG
Förhandlingarna avbröts för en sång. Torbjörn Bergvall och Örjan Åberg ledde sången, ”Balladen om den kaxiga myran”, med Ola Söderqvist på gitarr och Eva Teljebäck på guitalele
samt scenisk gestaltning av Kerstin Lindgren Olsson.
§ 37
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, förtydligade att medlemskapet behöver bekräftas, och då
det är ett likalydande förslag på UNF menar förbundsstyrelsen att det inte går att jämka förslagen, varför förbundsstyrelsens förslag kvarstår.
Yngve Svensson reviderade sitt förslag och föreslog kongressen besluta
att

alternativa val ska finnas att kunna välja UNF/NSF eller båda förbunden.

Mona Örjes, förbundsstyrelsen, betonade vikten av att inte röra till det för medlemmarna, och
att NSF har en mycket högre medlemsavgift. Mona Örjes yrkade avslag på Yngve Svenssons
föreslag.
I debatten yttrande sig även Henrik Hallbert, Uppsala, Kristina Strömberg, Västernorrland,
Sofia Klasson, Jönköping, och Charlotte Henriksson, Jämtland.
Ordningsfråga om streck i debatten.
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Kongressen beslöt
att

sätta streck i debatten.

Därefter svarade Mona Örjes, förbundsstyrelsen, på frågan om vad förslaget gäller och förtydligade att medlemskap i flera organisationer är möjligt.
Anna-Greta Johansson, Värmland, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Krister Karlsson, Skåne, yrkade avslag på Yngve Svenssons tilläggsförslag.
Presidiet presenterade propositionsordningen där förbundsstyrelsens förslag ställdes mot
Yngves Svenssons förslag.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

varje registrerad medlem i Junis även registreras som medlem i UNF det år medlemmen
fyller 15 år, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.
Ordf: Björn Lindgren
Sekr: Birgitta Jacobson
§ 38

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
D. Beslut om ändrad distriktsindelning
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, meddelade att IOGT-NTO:s kongress antagit en ändrad
distriktsorganisation med åtta större sammanslagna distrikt. Junis förbundsstyrelse anser inte
att det finns behov av eller motiv för motsvarande förändring inom Junis. Distrikten är i de
flesta fall rimligt stora enheter geografiskt sett, och Junis har behov av verksamhetsnära
distriktsstyrelser som kan ordna aktiviteter och organisera verksamhet inom sitt geografiska
område.
Om distrikten inte fungerar fullt ut, föreslås att förbundsstyrelsen mellan kongresserna kan
besluta om förändringar av distriktsgränser i samråd med berörda distrikt.
Distriktsindelningen regleras i § 3:1 om hur gränsdragningen mellan distrikten hanteras och
§ 6:4 om hur antalet distrikt (dvs hur distrikt slås samma eller skapas) får ändras.

22

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen får mandat att, efter samråd med berörda distrikt, besluta om en
ändrad distriktsindelning.

Maria Haglund, stadgeutskottet, yrkade bifall på förslaget.
Henrik Hallbert, Uppsala, föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen får mandat att, på begäran av berörda distrikt, besluta om en
ändrad distriktsindelning.

Olle Nilsson, Halland, frågade om hur beslutet ska fattas och vem som bestämmer om berörda
distrikt inte är eniga.
Örjan Åberg, Örebro, yrkade bifall på Henrik Hallberts förslag och instämde i Olle Nilssons
fråga om beslutsgång om distrikten inte är eniga.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, påpekade att stadgetexten i § 3:1 handlar om rätten att
ändra gränsdragningen och drog tillbaka förbundsstyrelsens förslag till förmån för Henrik
Hallberts förslag.
Kongressen beslöt i enlighet med Henrik Hallberts förslag
att

förbundsstyrelsen får mandat att, på begäran av berörda distrikt, besluta om en ändrad
distriktsindelning.
§ 39

AJOURNERING
Mötet ajournerades kl. 16.50.
§ 40
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 17.00.
§ 41
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
E. Representation på distriktsårsmötet
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget om att stärka distriktsårsmötet som
demokratiskt forum genom att förändra, och därmed förhoppningsvis öka, representationen på
distriktsårsmötena.
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Förslaget bygger på en blandning av representation och direktinflytande med både föreningarnas valda ombud och distriktets ledare mellan 15 år och 26 år som har närvarorätt, förslagsrätt
och rösträtt på distriktsårsmötena. Ombud från föreningarna kan då fritt väljas bland barn eller
vuxna beroende på vad som bedöms lämpligt utifrån olika aspekter.
Förslaget gäller endast de yngre ledarna, eftersom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) enbart ger bidrag för personer under 26 år.
Äldre ledare har dock fortfarande möjlighet att representera föreningen, om föreningen så väljer, och stängs alltså inte ute genom den här konstruktionen.
Dessutom föreslås att val av posterna vice ordförande och utbildningsledare inte längre är
obligatoriska.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

alla föreningar i distrikten får utse ett ombud per påbörjat 20-tal medlemmar,

att

alla aktiva/registrerade ledare under 26 år i distriktets föreningar kallas som
ombud till distriktsårsmötet, samt

att

enbart ordförande, sekreterare och kassör blir obligatoriska poster i distriktsstyrelsen

Maria Haglund, stadgeutskottet, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.
Foad Al Hasan, Västmanland, påpekade att om alla ledare under 26 år får rösträtt, kan det bli
dessa ledare som bestämmer och inte styrelsen, och yrkade avslag på förslaget.
Sofia Klasson, Jönköping, hävdade att med aktiva ledare, som är närmare medlemmarna i
ålder, blir det inte bara äldre vuxna som bestämmer över huvudet på barnen, och yrkade bifall
på förbundsstyrelsens förslag.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, menade att det inte ska vara så många barn på distriktsårsmötena, för att det inte är rimligt att distriktets arbete och beslut läggs på barn. De yngre barnen kan lära sig demokratiska former genom t ex rådslag kring konkret verksamhet, och att
distriktsårsmötet snarare ska lära de unga ledarna/ungdomarna hur demokrati och styrelsearbetet fungerar.
Krister Karlsson, Skåne, menade att förslaget är rätt väg att gå, men ville gärna veta vad
MUCF i så fall tycker om representationen på kongressen.
Maria Haglund, Uppsala, menade att distriktets frågor kan vara svåra och att det kan bli för
svårt för små barn. Distriktsårsmötet bör snarare vara ett ledarforum.
Lisa Skiöld. Uppsala, instämde i förbundsstyrelsens förslag, men ville uppmärksamma kongressen på att ledarna inte behöver vara medlem i aktuellt distrikt och kan få rösträtt i flera
distrikt.
Ulrika Hagen, Södermanland, ansåg att förslaget inte innebär att demokratisk bildning går
förlorad och yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.
24

Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, förtydligade att även äldre ledare (över 26 år) kan väljas
som föreningens ordinarie ombud samt svarade:
- Krister Karlsson med att det vore förstås bra om kongressens ombudsförsamling var yngre,
men i dagsläget är det inget MUCF bryr sig om.
- Lisa Skiöld med att förbundsstyrelsen återkommer med förslag när stadgetexterna behandlas senare.
- Foad Al Hasan med att alla inom IOGT-NTO redan idag kan delta och har yttranderätt på
alla distriktsårsmöten.
Mona Örjes yrkade avslag på Foad Al Hasans förslag och menade att det snarare är en spännande möjlighet att unga ledare får inflytande.
Ordningsfråga om röstningsförfarande begärdes.
Kongressen beslöt
att

acklamation med komplettering av röstkort (försöksvotering) ansågs kunna avgöra om
beslut har tagits med tvåtredjedels majoritet, vilket krävs för att en stadgeändring ska
antas omedelbart.

Kongressen beslöt
att

alla föreningar i distrikten får utse ett ombud per påbörjat 20-tal medlemmar,

att

alla aktiva/registrerade ledare under 26 år i distriktets föreningar kallas som ombud till
distriktsårsmötet,

att

enbart ordförande, sekreterare och kassör blir obligatoriska poster i distriktsstyrelsen,

att

notera att beslutet om första att-satsen var enhälligt,

att

notera att beslutet om andra att-satsen togs med tvåtredjedelars majoritet, samt

att

notera att beslutet om tredje att-satsen var enhälligt.
§ 42

AJOURNERING
Mötet ajournerades kl. 17.40.
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FJÄRDE SESSIONEN
Ordf: Björn Lindgren
Sekr: Birgitta Jacobson

Fredagen den 28 juni

§ 43
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Kongressen återupptog förhandlingarna kl. 8.35.
§ 44
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 71 röstberättigade ombud.
§ 45

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
F. Sammansättning av föreningsstyrelser
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
Idag måste styrelsen bestå av minst fem ledamöter. Genom att minska minsta antalet ledamöter till tre kan även mindre föreningar att ha en stadgeenlig styrelse. Som en konsekvens av
detta kan det då inte heller finnas krav i stadgarna på fler poster.
Förslaget är att årsmötet enbart väljer ordförande och att styrelsen sedan utser övriga poster
vid behov. Det kan underlätta administrationen om t.ex. en kassör kan utses av styrelsen, men
inte behöver sitta i den, och att flera föreningar kan ha samma kassör.
Många organisationer har tagit bort kravet på att utse ersättare till sina styrelser, för att alla
som är beredda att lägga ner ideell kraft i en styrelse ska ha samma möjlighet att påverka styrelsens arbete. Denna del av förslaget gäller på samtliga nivåer inom organisationen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

det minsta antalet ledamöter i en föreningsstyrelse minskas från fem till tre,

att

enbart ordförande blir obligatorisk post, samt

att

kravet på ersättare tas bort ur samtliga styrelser.

Maria Haglund, stadgeutskottet, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.
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Kongressen beslöt
att

det minsta antalet ledamöter i en föreningsstyrelse minskas från fem till tre,

att

enbart ordförande blir obligatorisk post,

att

kravet på ersättare tas bort ur samtliga styrelser, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.

G. Hantering av ”svåra” frågor i våra föreningar
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
I dagens stadgar står att majoriteten av ledamöterna i en föreningsstyrelse ska vara ”inte
ledare”. Med kongressens tidigare ändring av minsta antalet styrelseledamöter till tre, blir det
en alltför hård styrning om minst två av dessa ska vara ”inte ledare”. För att garantera att både
barn och ledare är representerade i styrelsen föreslår förbundsstyrelsen en ändring till: ”I styrelsen ska både ledare och medlemmar som inte är ledare vara med.”
För firmatecknare står det i dagens stadgar att minst en av dessa måste vara myndig och ingå i
styrelsen, vilket är bra för föreningar som har anställd personal eller stora ekonomiska värden,
som kan medföra ”svåra frågor”. Därför föreslås en ny skrivning om att föreningar med
anställd personal måste ha minst tre myndiga ledamöter i styrelsen och att minst tre av dem
ska bilda ett ”personalutskott” som beslutar i alla frågor som rör anställd personal. På så sätt
behöver inte barnen hantera personalfrågor, men kan fortfarande medverka i styrelsearbetet.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

dagens krav på majoritet av barn i våra styrelser ersätts med att både barn och
ledare måste vara representerade i styrelsen,

att

minst en ledamot måste vara myndig, samt

att

föreningar med anställd personal måste ha minst tre myndiga ledamöter i styrelsen
och att dessa bildar ett personalutskott för hantering av personalärenden.

Maria Haglund, stadgeutskottet, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.
Ulrika Hagen, Södermanland, ifrågasatte att det måste bildas ett personalutskott och föreslog
ändring av den tredje att-satsen till: ”bör ha personalutskott”, men yrkade bifall på första och
andra att-satsen.
Marianne Hallbert, Göteborg och Bohuslän, påpekade att tredje att-satsen nämner personalfrågor, men inte stora ekonomiska värden.
Marianne Hallbert föreslog kongressen besluta
att

föreningar med personal eller andra stora ekonomiska frågor måste ha minst tre
myndiga ledamöter i styrelsen, och dessa bildar ett ekonomiutskott.
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Elisabeth Myregrund, Dalarna, ifrågasatte kravet på att både barn och vuxna måste sitta i
styrelsen och ville definiera vad ”sitta i styrelsen” innebär – måste barnen också delta på
styrelsemöten eller kan t.ex. förslagslådor och rådsmöten anses nog?
Sofia Klasson, Jönköping, frågade vad ”stora ekonomiska värden” innebär – är det
10 000 kr eller 100 000 kr – och efterlyste en specificering.
Marianne Hallbert, Göteborg och Bohuslän, menade att föreningen själv måste få avgöra vad
”stora ekonomiska frågor” innebär, utifrån aktuell förening.
Ulrika Hagen, Södermanland, drog tillbaka sitt förslag och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, svarade Elisabeth Myregrund med att frågan
om hur arbetet i styrelserna sker, som ifall barn måste vara med på styrelsemötena, är upp till
varje förening och kan variera beroende på vilka frågor som behandlas.
Maria Hagman, Uppsala, menade att varje styrelse kan hitta former för styrelsens och ledarteamets arbete. Det viktiga är att barnen är med i styrelsen, men det kan finnas frågor som
ledarna ansvarar för.
Isak Folcker, Kronoberg, tipsade om att hans distrikt har ett arbetsutskott som sköter det
löpande arbetet och har styrelsemöten med barnen två gånger om året.
Anna-Greta Johansson, Värmland, tyckte att det var märkligt att diskutera om barnen ska vara
med i styrelsen eller inte – det är ju där de lär sig demokrati.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, såg poängen med Göteborg och Bohusläns förslag, men
såg svårigheter med att formulera detta på ett sätt som blir tydligt i stadgarna.
Henrik Hallbert, Uppsala, menade att vi diskuterar två saker, dels inriktning eller principer,
dels stadgarnas formuleringar. Förslaget för ändring i § 4:7 sätter inga hinder för hantering av
stora ekonomiska frågor och kräver därför inga ändringar.
Isak Folcker, Kronoberg, instämde i Henrik Hallberts yttrande.
Ordningsfråga om streck i debatten.
Kongressen beslöt
att

sätta streck i debatten.

Kongressen beslöt
att

dagens krav på majoritet av barn i våra styrelser ersätts med att både barn och ledare
måste vara representerade i styrelsen,

att

minst en ledamot måste vara myndig,

att

föreningar med anställd personal måste ha minst tre myndiga ledamöter i styrelsen och
att dessa bildar ett personalutskott för hantering av personalärenden, samt
28

att

notera att beslutet var enhälligt.
§ 46

AJOURNERING
Mötet ajournerades kl. 9.16.
§ 47
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 9.20.
§ 48
HÄLSNING
Lisa Skiöld framförde en hälsning från en annan barnrättsorganisation, Barnombudet i
Uppsala. På förra kongressen i Karlstad 2017 visade organisationen sitt material ”Barnrätt för
alla” där även ganska små barn kan lära mer om barns rättigheter – och som funkar utmärkt
för Junisföreningar.
Nu startar de ”Childrens program”, en metod för att arbeta med familjer med missbruk. Lisa
efterlyste samtidigt intresserade till kostnadsfria utbildningar i detta. Projektet kommer också
att ta fram en klassrumsmetod, som kompletterar Junis Ludde-material.
§ 49
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2
ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
Till årets kongress finns flera, olika förslag som påverkar våra stadgar, dels från Junis själva,
dels från riksstyrelsen. Eftersom förslagen sammantaget påverkar majoriteten av paragraferna
i stadgarna har diskussionen och besluten delats upp i två delar – där de föreslagna ändringarnas innehåll har behandlats ovan.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta kompletta stadgar för Junis enligt tabell i bilaga 1.

Kongressen beslöt
att

gå igenom och besluta om föreslagna stadgeändringar kapitel för kapitel.

Kapitel 1: Bestämmelser för Junis
Nya stadgar §§ 1:1–1:7
Kongressen beslöt, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

anta förslag till nytt kapitel 1, samt
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att

notera att beslutet var enhälligt.

Kapitel 2: Bestämmelser för Junis som riksorganisation
Nya stadgar §§ 2:1–2:16
Kongressen beslöt, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

anta förslag till nytt kapitel 2, samt

att

notera att denna att-sats antogs enhälligt.

Kapitel 3: Bestämmelser för Junis-distrikt
Nya stadgar §§ 3:1–3:11
Maria Hagman, stadgeutskottet, föreslog ändrade formuleringar av § 3:4 och § 3:9 (nuvarande
stadgar § 3:11):
Stadgeutskottets ändringsförslag för § 3:4:
”Distriktsårsmötesombud.
Distriktsårsmötet består dels av ombud som väljs av föreningarna, dels av yngre ledare.
Föreningens ombud och ersättare till distriktsårsmötet väljs av föreningsårsmötet. De väljs
bland föreningens registrerade medlemmar och ledare.
Varje förening har rätt till ett ombud för varje påbörjat tjugotal registrerade medlemmar. Den
har dock rätt till högst tio ombud. Beräkningen grundar sig på föreningens antal registrerade
medlemmar den 31 december föregående år.
Föreningen har rätt till en ersättare för varje valt ombud. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning.
Den som är högst 25 år och ledare inom distriktet eller i någon av distriktets föreningar är
också ombud, om ledaren anmäler sig som det. En ledare som är ombud enligt det här stycket
representerar inte någon förening eller verksamhet på årsmötet.
Paragrafen gäller även ombud till extra distriktsårsmöte. ”
Förbundsstyrelsen jämkade sig med detta förslag.
Lisa Skiöld, Uppsala, ifrågasatte om detta påverkar möjligheten att bli vald till förtroendeuppdrag.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att detta inte ändrats, men måste regleras i olika
paragrafer.
Lisa Skiöld, Uppsala, ville ha förtydligande om skillnaden.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att ombud till distriktsårsmöte måste ha en koppling till föreningen, vilket inte påverkar möjligheten till förtroendeuppdrag.
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Kongressen beslöt
att

anta stadgeutskottets ändringsförslag för § 3:4, enligt ovan, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.

Stadgeutskottets ändringsförslag för § 3:9 är:
”Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas till förtroendeuppdrag i distriktet. Ett
distriktsårsmötesombud som väljs av en förening måste dock vara antingen registrerad medlem eller ledare i den förening som ombudet representerar.”
Förbundsstyrelsen har jämkat sig med detta förslag.
Kongressen beslöt
att

anta stadgeutskottets ändringsförslag för § 3:9, enligt ovan, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.

Kongressen beslöt
att

med ovanstående ändringar anta förbundsstyrelsens förslag till nytt kapitel 3, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.

Kapitel 4: Bestämmelser för Junis-föreningar
Nya stadgar §§ 4:1–4:17
Lisa Skiöld, Uppsala, frågade om det krävs en konsekvensändring på grund av tidigare beslut,
i § 4:7.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att det inte krävs, eftersom kapitel 4 enbart berör
föreningar.
Kongressen beslöt, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

anta förslag till nytt kapitel 4, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.

Kapitel 5: Samverkan i IOGT-NTO-krets
Nya stadgar §§ 5:1–5:14
Kongressen beslöt, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

anta förslag till nytt kapitel 5, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.
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Kapitel 6: Bestämmelser angående rättsförhållande och stadgeändring
Nya stadgar §§ 6:1–6:3
Kongressen beslöt, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

anta förslag till nytt kapitel 6, samt.

att

notera att beslutet var enhälligt.

Kongressen beslöt
att

med samtliga ovanstående ändringar anta nya stadgar för Junis, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.
§ 50

AJOURNERING
Mötet ajournerades kl. 10.07.
Ordf: Mats Gunnarsson
Sekr: Ylva Larsson
§ 51
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 10.30.
§ 52
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE STYRANDE DOKUMENT
OCH PRINCIPIELLA BESLUT
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, föredrog bakgrund och tankar kring förslaget.
Junis har haft en blandning av styrande dokument, antagna på olika nivåer och vid olika tillfällen. Ibland har det varit svårt att veta vilka beslut som fortfarande är aktuella och vilka som
inte är det.
Förbundsstyrelsen har inventerat dessa dokument och beslut för att tydliggöra vilka beslut
som fortfarande gäller och skrinlägga dem som inte längre ska gälla (kallat Lista A respektive
Lista B) samt föreslagit en konsekvent hierarki för styrande dokument:
Plattformar berör långsiktiga åtagande, satsningar, ideologiska principer och politiska åsikter.
Policys berör principiella dokument som hädanefter fastställs av förbundsstyrelsen. Rörelsegemensamma policyer kan undantas, eftersom dessa tas på kongresserna. Antalet policys ska
vara få och bara gälla mycket viktiga, principiella frågor.
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Riktlinjer berör den ideella delen av organisationen och antas av förbundsstyrelsen, t ex riktlinjer för lek. Riktlinjer som berör medarbetare utformas och beslutas av generalsekreteraren.
Dokumenten baseras på varandra. Policys är förtydligande av tankar som kan härledas från
tankar eller principer i stadgar eller plattformar. Riktlinjer kan även de härledas från policys.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bilagda lista (A) på principiella beslut från 1997 och framåt, anses gällande och
ska framöver betecknas Junis principer,

att

bilagda lista (B) på tidigare principiella beslut från 1997 och framåt, anses icke
gällande,

att

övriga fattade beslut från 1995 och bakåt kan efter förbundsstyrelsebeslut bli en
del av Junis principer eller beslutas vara icke-längre gällande. Förbundsstyrelsen
redovisar sådana beslut i samband med nästa kongress,

att

resepolicyn (antagen 2009) kvarstår tills förbundsstyrelsen ser behov av att omformulera denna och anses då ha rätt att göra det,

att

ledaretiska policyn (antagen 2009) gäller till dess förbundsstyrelsen formulerat en
ny utifrån Junis ledarplattform,

att

valberedningsinstruktionen (antagen 2017) kvarstår,

att

politiska policyn tas bort och ersätts av Junis påverkansplattform,

att

tobakspolicyn (antagen 2013) kvarstår (eftersom den är rörelsegemensam), samt

att

Junis styrande dokument till kongressen listas i samband med listan över Junis
principer.

Lena Appleby, Östergötland, framförde en önskan att Junis ska ha en miljö- och klimatpolicy.
Mötesordföranden Mats Gunnarsson nämnde att Lena Appleby har möjlighet att lägga sin
önskan som förslag till arbetsplanen.
Maria Haglund, Uppsala, tyckte att en policy ska åtföljas av riktlinjer, mer konkret hur man
ska arbeta, och efterlyste förklaringar.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att det var tanken. Dokumenten ska bygga på
varandra. Praktisk riktlinje bygger på en policy. Plattformen visar vad Junis tycker.
Inget utskott har behandlat ärendet.
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Thomas Ahlström, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress lägga fram en miljöpolicy,
gärna med inspiration från UNF.

Förbundsstyrelsen tillstyrkte Thomas Ahlströms förslag.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag och i enlighet med det av förbundsstyrelsen tillstyrkta förslaget från Thomas Ahlström
att

lista (A) på principiella beslut från 1997 och framåt, anses gällande och ska framöver
betecknas Junis principer,

att

lista (B) på tidigare principiella beslut från 1997 och framåt, anses icke gällande,

att

övriga fattade beslut från 1995 och bakåt kan efter förbundsstyrelsebeslut bli en del av
Junis principer eller beslutas vara icke-längre gällande. Förbundsstyrelsen redovisar sådana beslut i samband med nästa kongress,

att

resepolicyn (antagen 2009) kvarstår tills förbundsstyrelsen ser behov av att omformulera denna och anses då ha rätt att göra det,

att

ledaretiska policyn (antagen 2009) gäller till dess förbundsstyrelsen formulerat en ny
utifrån Junis ledarplattform,

att

valberedningsinstruktionen (antagen 2017) kvarstår,

att

politiska policyn tas bort och ersätts av Junis påverkansplattform,

att

tobakspolicyn (antagen 2013) kvarstår (eftersom den är rörelsegemensam),

att

Junis styrande dokument till kongressen listas i samband med listan över Junis principer, samt

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till nästa kongress lägga fram en miljöpolicy, gärna
med inspiration från UNF.

Lista A innehåller principiella beslut som ska kvarstå. Listan består av två delar, dels policybeslut fattade på Junis kongresser och dels styrande dokument. I listan nedan framgår när
beslutet togs med hänvisning till paragraf i kongressprotokollet, beslutet samt en kort
motivering till varför förslaget ska kvarstå.

Referens

Dokumenterat beslut

Motivering

1999, § 115

Juniordistrikten ska inför varje årsskifte tillställas aktuell information
om vilka stödformer som är aktuella
från förbundet

Information om distrikts- och föreningsstöd delas med distrikt och
föreningar varje år.
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Referens

Dokumenterat beslut

Motivering

2005, § 58

Revisorerna ska revidera hela verksamheten och inte bara ekonomin

Ingår enligt god revisionssed i revisorernas uppdrag

2005, § 98

Förbundsstyrelsen (FS) ska iaktta
försiktighet med kostnadsökningar
som innebär långsiktiga åtaganden

Förbundsstyrelsen arbetar utifrån
kongressbudgeten, förändringar
under mandatperioden och med
respekt för Junis och vår verksamhet.

2009, § 36

Löneutfyllnad för avgående förbundsordförande (FO) begränsas till
6 månader

Valberedningen beaktar även fortsatt
detta beslut i sitt förslag till kongress
angående ersättningar.

2017, § 68

Det ska finnas möjlighet att köpa
profilprodukter som är ekologiska
och fair trade

Många av Junis profilprodukter finns
att köpa ekologiska och/eller fair
trade. Vi anser att vi i nuvarande
rutiner uppfyller intentionerna i
beslutet men att principen kan vara
kvar som påminnelse,

2017, § 68

Junis profilkläder ska finnas i
neutrala färger

Med nuvarande system för beställning tillgodoses beslutet från förra
kongressen. Vi anser därmed att vi
med nuvarande rutiner uppfyller
intentionerna i beslutet men att principen kan vara kvar som påminnelse,

Lista B innehåller principiella beslut som ska tas bort. I listan framgår när beslutet togs med
hänvisning till paragraf i protokollet, beslutet samt en kort motivering till varför förslaget ska
tas bort.

Referens

Dokumenterat beslut

Motivering

2001, § 25

Förbundsstyrelsen har mandat att
beslut om inträde i och utträde ur
andra organisationer

Att förbundsstyrelsen har detta
mandat regleras i stadgarna och
behöver därför inte vara en princip.

2003, § 84

Junis eget kapital ska på längre sikt
motsvara ett års beräknade intäkter

Kongressen beslutar om det budgetutrymme förbundsstyrelsen har
att förhålla sig till under mandatperioden. Förbundsstyrelsen ser
inte att denna princip går att fortsätta sträva mot i nuvarande ekonomiska läge.

2003, § 84

Föregående års utfall ska presenteras
tillsammans med budget

Detta är omhändertaget i relevanta
mallar. Det behöver därför inte
längre regleras som en separat
princip.

2003, § 84

Nästa års budget ska presenteras tillsammans med föregående års utfall

Detta är omhändertaget i relevanta
mallar. Det behöver därför inte
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Referens

Dokumenterat beslut

Motivering
längre regleras som en separat
princip.

2005, § 61

Förbundet tar fram ”standardinbjudningar” till alla verksamhetsmetoder

Kongressbeslut som har genomförts under många år. Mallar, riktlinjer och hjälpdokument utifrån
Junis grafiska profil finns tillgängligt på Junis hemsida. I sin formulering är den inte längre aktuell.

2005, § 62

Förbundet sammanställa samtliga
planerade läger på www.junis.org

Junis vill alltid lyfta fram alla fantastiska sommarläger och kommer
fortsätta göra detta på tidsenliga
och attraktiva sätt. Eftersom vi
inte vill låsa oss till just
www.junis.org ska detta inte
längre vara en princip. I år när vi
byter hemsida lägger vi det t.ex.
på iogtntororelsen.se.

2007, § 64

Det ska informeras om att religionsutövning inte är förenlig med IOGTNTO-rörelsens verksamhet

Vi anser att det är Junis uppdrag
att generellt informera om viktiga
principer för organisationsformer.
En del av detta framgår i stadgarna
och Junis ledarplattform. Intentionen i principen är omhändertagen.

2007, § 96

Förbundet ska göra mer reklam för
Junis, på t ex mjölkpaket eller i TV

Junis arbetar kontinuerligt med att
synas, höras och vara på relevanta
platser. Dock tycker vi att inriktningen på det löpande marknadsföringsarbetet bättre syns i arbetsplanen och prioriteringar av förbundsstyrelsen. Beslutet kan tolkas som att vi ska köpa ganska dyr
reklam och det har förbundsstyrelsen inte gjort och avser heller inte
att göra i fortsättningen.

2007, § 97

Det ska finnas ett enkelt dokument,
som skrivs under av målsman, för att
reglera om fotografier på medlemmar får användas i marknadsföring

I och med GDPR har hela personuppgiftsfrågan i Junis hanterats på
ett bredare sätt. Principen är i sin
snäva formulering inte längre
aktuell och behovet omhändertas
genom stöttande åtgärder, bland
annat mallar, för att svara mot gällande lagstiftning.

36

Referens

Dokumenterat beslut

Motivering

2007, § 98

Förbundsstyrelsen ska kontinuerligt
hålla koll på ungdomskulten och vid
behov reagera, gärna genom att uppmana distrikt och föreningar att göra
insatser

Hur Junis ska arbeta politiskt
framgår i Junis påverkansplattform. Detta behöver inte regleras
som en separat princip.

2011, § 73

Junis ska verka för att folknykterhetens vecka ska vara en rörelsegemensam aktivitet

Kongressuppdrag som har genomförts under några år. Gemensamma teman provades under
några år, övriga förbund inom
IOGT-NTO-rörelsen vill inte
centralt samverka kring Folknykterhetens vecka. Förbundsstyrelsen
anser att det inte ensidigt för Junis
kan vara en princip.

2011, § 78

Junis ska verka för att skolor och
kommunala verksamheter ska ha en
policy för upptäckt av barn till missbrukande föräldrar

Hur Junis ska arbeta politiskt
framgår i påverkansplattformen.
Detta behöver inte längre regleras
som en separat princip.

2013, § 52

Det ska finnas ett informationssystem där distrikten kan rapportera
ledare som flyttar mellan till en
annan ort

Till detta rekommenderar vi alla
att använda Ledarforum. Förbundsstyrelsen anser att vi inte ska
ta fram något annat system.

2015, § 61

Avsluta användningen av Junis profilbegrepp och enbart hänvisa till
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser
som beskrivning av förbundets ideologiska grund

Kongressuppdrag som har genomförts.

2015, § 64

Är man medlem både i UNF och
Junis (och är 13-15 år) kan man välja
att enbart betala medlemsavgift till
ett av förbunden

Junis och UNF föreslår till 2019
års kongress nya stadgeförändringar kring medlemskapen, se
förslaget till stadgar. Eftersom
båda förbunden förslår 0 i medlemsavgift till förbundet är principen inte längre behövlig.

2017, § 23

Den ekonomiska redovisningen på
kongressen ska vara mer detaljerad

Detta är omhändertaget i relevanta
mallar. Det behöver därför inte
längre regleras som en separat
princip.

2017, § 23

Föregående års resultat, årets budget
och årets resultat ska presenteras
bredvid varandra för att underlätta
jämförelser

Detta är omhändertaget i relevanta
mallar. Det behöver därför inte
längre regleras som en separat
princip.

2017, § 50

Det ska finnas rutiner för att välja
mellan digitala och fysiska utskick

Förbundsstyrelsen anser att vi av
miljömässiga skäl bör övergå till
mer digitala utskick och menar att
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Referens

Dokumenterat beslut

Motivering
det över tid bör gå att minska ner
erbjudande om fysiska utskick.

2017, § 105

Kommande arbetsplaner ska innehålla exempel på aktiviteter som kan
genomföras för att uppnå målen

Förbundsstyrelsen ser att det finns
olika sätt att beskriva vilka aktiviteter som går att genomföra för att
uppnå målen. Här gör vi i år ett
försök att exemplifiera mer i den
föreslagna arbetsplanen. Över tid
tänker vi att det är bra om förbundsstyrelsen har mandat att utforma sina förslag fritt då det kan
finnas sätta att göra t.ex. en arbetsplan som vi inte ens tänkt på.
Kreativiteten bör inte hindras av
detaljerade instruktioner från tidigare kongresser.

2017, § 105

Kvantitativa mål i arbetsplanen ska
vara specifika utifrån nuläget

Förbundsstyrelsen har undvikit
vaga målformuleringar under arenorna i arbetsplanen. De enda
kvantitativa målen är inriktningsmålen. Som vi argumenterar ovan
tycker vi dock att förbundsstyrelsen ska ha mandat att utforma sitt
förslag till arbetsplan och att det
står var och en fritt att på kongressen föreslå förändringar.

2017, § 118

Budgeten ska vara mer detaljerad
och gå att läsa i relation till arbetsplanen

Detta är omhändertaget i relevanta
mallar. Det behöver därför inte
längre regleras som en separat
princip.

§ 53
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE RAPPORT OM
EXPEDITION 50
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

notera rapporten angående Expedition 50.

Kongressen beslöt
att

notera rapporten angående Expedition 50.
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§ 54
RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE NY DISTRIKTSINDELNING
IOGT-NTO
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag som innebär att IOGTNTO-förbundet slår samman de 23 nuvarande distrikten så att det totalt bildas åtta nya
distrikt.
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

notera riksstyrelsens förslag nr 1 som lagts fram till IOGT-NTO:s kongress.

Kongressen beslöt i enlighet med riksstyrelsens förslag
att

notera riksstyrelsens förslag nr 1 som lagts fram till IOGT-NTO:s kongress.
§ 55

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE MEDLEMSLÖFTE
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag.
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse fick i uppdrag att utreda sitt medlemslöfte på kongressen i
Lund 2015. Till kongressen i Karlstad 2017 fanns inget konkret förslag och därför fick IOGTNTO:s förbundsstyrelse i uppdrag att återkomma med ett förslag till kongressen 2019.
Eftersom medlemslöftet är en rörelsegemensam del av stadgarna kan inte IOGT-NTO göra
förändringen utan ett godkännande från de andra förbunden. När frågan togs upp i riksstyrelsen menade Junis, UNF och NSF att frågan behövde utredas vidare gemensamt eftersom det
ansågs vara principiellt viktigt att vi har likalydande medlemslöfte.
Den stora diskussionsfrågan är procentsatsen för alkoholhalt.
Samtliga förbund behöver delta i utredningsarbetet och en bred medlemsförankring i förbunden behöver finnas för de förändringar som eventuellt föreslås.
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

tillsätta en rörelsegemensam utredning gällande uppdaterat medlemslöfte, samt

att

till kongresserna och förbundsmötet 2021 lägga ett förslag utifrån utredningens
slutsatser.

Kongressen beslöt i enlighet med riksstyrelsens förslag
att

tillsätta en rörelsegemensam utredning gällande uppdaterat medlemslöfte,
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att

till kongresserna och förbundsmötet 2021 lägga ett förslag utifrån utredningens slutsatser, samt

att

notera att beslutet var enhälligt.
§ 56

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE PRINCIPER FÖR ARVODERING AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Örjan Åberg, valberedningen, föredrog förslaget.
Valberedningen föreslog, i likhet med beslut vid tidigare kongress, att förbundsordförande ska
vara heltidsarvoderad.
Förbundets framtida utveckling, både verksamhetsmässigt och medialt, kräver en stor tillgänglighet av förbundsordförande. Det finns stora förväntningar att ordförande ska vara tillgänglig på kort varsel både för media, myndigheter och kontakter runt om i Sverige. Med en
heltidsarvoderad ordförande finns också möjlighet att knyta kontakter med andra organisationer och nätverk som är värdefulla och betydelsefulla för förbundet. Valberedningen ser att
en heltidsarvodering av ordförande är en förutsättning för att kunna bibehålla och vidareutveckla uppbyggda kontakter. En heltidsordförande har också större möjlighet att besöka
distrikt och föreningar.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

ett arvode motsvarande heltid utbetalas till förbundsordföranden under kongressperioden. Detta arvode uppgår årligen till 8,75 inkomstbasbelopp,

att

uppdraget som förbundsordförande är ingen anställning. I arvodet ingår kompensation för semesterersättning som betalas vid sedvanlig anställning. Det är förbundsordförandens eget ansvar att planera uppdraget så att erforderlig veckovila
samt motsvarighet till semester kan inrymmas i programmet,

att

uppdra åt vice förbundsordförande och förbundskassör i samråd med generalsekreteraren fastställa övriga med uppdraget tillämpliga villkor och förmåner samt
praktiska frågor kring telefon, dator och eventuell arbetsplats,

att

arvode medför rätt till pension,

att

om förbundsordföranden inte återväljs på kongressen eller om uppdraget som förbundsordförande upphör under pågående mandatperiod inträder en garanti om
arvodesutfyllnad i maximalt 6 månader från månaden efter att uppdraget upphör.
För att få arvodesutfyllnad krävs att förbundsordförande ska ha en tjänst eller är
arbetssökande. Arvodesutfyllnaden ska svara för mellanskillnad lön/arbetslöshetsersättning och arvode. Alla förmåner som i övrigt följt med uppdraget utöver
arvodet upphör månaden efter kongressen,

att

med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt inkomstbasbelopp för aktuellt år, samt
40

att

om förbundsordförande under kongressperioden har annat uppdrag som påverkar
uppdragets omfattning och arvodet från junis har förbundsstyrelsen möjlighet att
använda detta utrymme för att arvodera annan ledamot i förbundsstyrelsen. Detta
skulle även kunna vara aktuellt om förbundsordförande av andra skäl behöver
minska omfattningen av sitt uppdrag.

Ylva Larsson bad om ett förtydligande angående rätten till pension, om det avser allmän
pension eller tjänstepension.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, svarade att det avser tjänstepension.
Kongressen beslöt, i enlighet med valberedningens förslag
att

ett arvode motsvarande heltid utbetalas till förbundsordföranden under kongressperioden. Detta arvode uppgår årligen till 8,75 inkomstbasbelopp,

att

uppdraget som förbundsordförande är ingen anställning. I arvodet ingår kompensation
för semesterersättning som betalas vid sedvanlig anställning. Det är förbundsordförandens eget ansvar att planera uppdraget så att erforderlig veckovila samt motsvarighet till
semester kan inrymmas i programmet,

att

uppdra åt vice förbundsordförande och förbundskassör i samråd med generalsekreteraren fastställa övriga med uppdraget tillämpliga villkor och förmåner samt praktiska
frågor kring telefon, dator och eventuell arbetsplats,

att

arvode medför rätt till pension,

att

om förbundsordföranden inte återväljs på kongressen eller om uppdraget som förbundsordförande upphör under pågående mandatperiod inträder en garanti om arvodesutfyllnad i maximalt 6 månader från månaden efter att uppdraget upphör. För att få arvodesutfyllnad krävs att förbundsordförande ska ha en tjänst eller är arbetssökande. Arvodesutfyllnaden ska svara för mellanskillnad lön/arbetslöshetsersättning och arvode. Alla
förmåner som i övrigt följt med uppdraget utöver arvodet upphör månaden efter kongressen,

att

med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt inkomstbasbelopp för aktuellt år, samt

att

om förbundsordförande under kongressperioden har annat uppdrag som påverkar uppdragets omfattning och arvodet från junis har förbundsstyrelsen möjlighet att använda
detta utrymme för att arvodera annan ledamot i förbundsstyrelsen. Detta skulle även
kunna vara aktuellt om förbundsordförande av andra skäl behöver minska omfattningen
av sitt uppdrag.
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§ 57
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH FÖRBUNDETS REVISORER
Örjan Åberg, valberedningen, föredrog förslaget.
Förbundsordföranden, som är heltidsarvoderad, har inte del i det arvode som fördelas bland
förbundsstyrelsens övriga ledamöter. I styrelsen har man skapat ett arbetsutskott som sammanträder mellan förbundsstyrelsens möten. Att vara med där medför en större insats i styrelsearbetet. Utöver detta arvode har förbundsstyrelsen rätt att få ersättning för faktisk kostnad
för till exempel telefon, porto och förbrukningsmaterial.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

styrelsen, förutom ordförande, mellan sig fördelar en summa motsvarande 2,0
inkomstbasbelopp per år,

att

utöver detta inom AU, exklusive ordförande, fördela 0,5 inkomstbasbelopp per år,

att

för resevillkor och traktamentesersättning ska tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen,

att

förtroendevald i förbundsstyrelsen har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst i samband med protokollerade möten, representation och förbundsaktiviteter,

att

förbundets revisorer erhåller ett arvode om vardera 0,2 inkomstbasbelopp per år,
samt

att

med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt inkomstbasbelopp för aktuellt år.

Kongressen beslöt, i enlighet med valberedningens förslag
att

styrelsen, förutom ordförande, mellan sig fördelar en summa motsvarande 2,0 inkomstbasbelopp per år,

att

utöver detta inom AU, exklusive ordförande, fördela 0,5 inkomstbasbelopp per år,

att

för resevillkor och traktamentesersättning ska tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen,

att

förtroendevald i förbundsstyrelsen har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst i samband med protokollerade möten, representation och förbundsaktiviteter,

att

förbundets revisorer erhåller ett arvode om vardera 0,2 inkomstbasbelopp per år, samt

att

med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt inkomstbasbelopp för aktuellt år, samt
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att

notera att beslutet var enhälligt.
§ 58

MÖTESUTSKOTTETS FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL VALBEREDNINGEN
Mötesutskottet föreslog kongressen besluta
att

valberedningen får 0,2 inkomstbasbelopp att fördela inom sig under kongressperioden.

Mats Gunnarsson poängterade att detta eventuellt skulle påverka kommande budget.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, informerade om att man redan tagit hänsyn till detta i
budgetförslaget.
Kongressen beslöt i enlighet med mötesutskottets förslag
att

valberedningen får 0,2 inkomstbasbelopp att fördela inom sig under kongressperioden,
samt

att

notera att beslutet var enhälligt.
Sekr: Birgitta Westerberg
§ 59

SÅNG
Kongressen framförde unisont och med rörelser sången ”Min hatt den har tre kanter” under
inspirerande ledning av Örjan Åberg och Torbjörn Bergvall.
§ 60
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE JUNIS BARNPLATTFORM
Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag på tre plattformar för Junis: Junis barnplattform,
Junis ledarplattform och Junis påverkansplattform. Förslagen har arbetats fram i samråd med
ledare i Junis, medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen och i viss mån även med barn som är
medlemmar i Junis.
Syftet med Junis barnplattform är att ledare inom organisationen ska samlas kring en gemensam syn på barn och på hur Junis på bästa sätt kan skapa rolig och utvecklande verksamhet.
Junis barnplattform innehåller även värderingar som ska vara bärande för ledare, förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer när de ska besluta om, planera och utveckla Junis verksamhet.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, inledde presentationen och redogjorde för förslaget angående Junis barnplattform.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta Junis barnplattform.

Barn- och ledarutskottet föreslog kongressen besluta
att

komplettera det första stycket i Junis barnplattform med en ny första mening:
”Junis barnplattform är en av tre plattformar som redogör för de värderingar och
ambitioner som styr Junis arbete”,

Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, tillstyrkte barn- och ledarutskottets förslag.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, ansåg att dokumenten är väldigt spännande. Vad tycker Junis?
Det finns inte tidigare beskrivet. Dokumenten som ingår i förslaget till Barnplattformarna är
väl processade. Trygghet är väldigt viktigt. Barn behöver också utmaningar.
Dokumenten ska lyfta och inspirera oss som är engagerade i att utveckla Junis. Glädje och
gemenskap, med Junis värderingar som grund genomsyrar arbetet. Tillsammans står vi för
Junis grundsatser och barnen ska se och känna detta när de deltar i olika Junisaktiviteter.
Pär Forsström, barn- och ledarutskottet, ansåg att det är missvisande att det beskrivs som om
Junis når alla barn och alltid håller öppet.
Lisa Skiöld, Uppsala, ansåg att plattformarna rent generellt är väldigt bra och instämmer till
fullo. Hon ansåg dock att de behöver beskrivas mer i detalj för att tydliggöra Junis inriktning.
Lisa Skiöld, Uppsala föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen senast till januari 2020 får i uppdrag att förse Junis föreningar
med underlag med tips och åtgärder för att genomföra en omställning för klimatoch miljö i enlighet med Barnplattformens formuleringar om att ”Vi engagerar oss
i miljö- och klimatfrågor och arbetar för att skapa en positiv förändring där vi alla
hjälps åt att ta hand om vår planet, samt minska människans påverkan på den.”

Mona Örjes, förbundsstyrelsen ansåg att Lisa Skiöld lämnat ett väldigt bra förslag men att det
inte hör hemma i plattformarna.
Isak Folcker, Kronoberg, ansåg att Lisa Skiölds förslag bör ingå i arbetsplanen.
Lisa Skiöld, Uppsala, undrade hur det kan tydliggöras i arbetsplanen.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, hävdade bestämt att detta kan beskrivas i arbetsplanen.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

bifalla barn- och ledarutskottets förslag som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen om att
komplettera första stycket i Junis barnplattform med en ny första mening:
”Junis barnplattform är en av tre plattformar som redogör för de värderingar och ambitioner som styr Junis arbete”,
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att

bifalla Lisa Skiölds tilläggstext om att uppdra åt förbundsstyrelsen att senast till januari
2020 förse Junis föreningar med underlag med tips och åtgärder för att genomföra en
omställning för klimat- och miljö i enlighet med Barnplattformens formuleringar om att
”Vi engagerar oss i miljö- och klimatfrågor och arbetar för att skapa en positiv förändring där vi alla hjälps åt att ta hand om vår planet, samt minska människans påverkan på
den.”, samt

att

med dessa ändringar och tillägg anta Junis barnplattform.
§ 61

AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades för lunchpaus kl. 11.45
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FEMTE SESSIONEN
Ordf: Mats Gunnarsson
Sekr: Birgitta Westerberg

Fredagen den 28 juni

§ 62
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl.13.15.
§ 63
KONGRESS 2021 I JÖNKÖPING
Sofia Klasson, Jönköping framförde en hälsning från arrangören av 2021 års kongress i
Jönköping.
Inbjudan till kongressen var utlagt till alla ombud och Sofia Klasson hälsade alla varmt välkomna till Jönköping 2021.
§ 64
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 61 röstberättigade ombud.
§ 65

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE JUNIS LEDARPLATTFORM
Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag på tre plattformar för Junis: Junis barnplattform,
Junis ledarplattform och Junis påverkansplattform. Förslagen har arbetats fram i samråd med
ledare i Junis, medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen och i viss mån även med barn som är
medlemmar i Junis.
Syftet med Junis ledarplattform är att ledare inom organisationen ska kunna samlas kring en
gemensam syn på ledarskap, vilket leder till att Junis på bästa sätt kan skapa rolig och
utvecklande verksamhet. Junis ledarplattform innehåller även värderingar som ska vara
bärande för ledare, förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer när de ska besluta om,
planera och utveckla Junis verksamhet.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta Junis ledarplattform.

Barn- och ledarutskottet föreslog kongressen besluta
att

komplettera det första stycket i Junis ledarplattform med en ny första mening:
”Junis ledarplattform är en av tre plattformar som redogör för de värderingar och
ambitioner som styr Junis arbete”.
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Thomas Ahlström, Stockholm, föreslog kongressen besluta
att

ändra näst sista meningen i tredje stycke under rubriken ”Tillsammans står vi för
Junis grundsatser” till ”Vi engagerar oss i miljö- och klimatfrågor och arbetar för
att skapa en positiv förändring där vi alla hjälps åt att ta hand om vår planet, samt
minska vår negativa påverkan på den.”.

Torbjörn Bergvall, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till Thomas Ahlström ändringsförslag.
Pär Forsström, barn- och ledarutskottet, yrkade bifall till Thomas Ahlström ändringsförslag.
Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta
att

i första och tredje meningen i fjärde stycket under rubriken ”Ledarskapets grund”
lägga till ”och rättigheter” så att meningarna lyder ”… människors lika värde och
rättigheter...”.

Johanna Wallin, förbundsstyrelsen yrkade bifall till Pontus Beskow Borgs förslag.
Kongressen beslöt
att

bifalla barn- och ledarutskottets förslag som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen om att
komplettera första stycket i Junis barnplattform med en ny första mening:
”Junis barnplattform är en av tre plattformar som redogör för de värderingar och ambitioner som styr Junis arbete”,

att

bifalla Thomas Ahlström ändringsförslag som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen och
barn- och ledarutskottet och som innebär att näst sista meningen i tredje stycke under
rubriken ”Tillsammans står vi för Junis grundsatser” ändras till ”Vi engagerar oss i
miljö- och klimatfrågor och arbetar för att skapa en positiv förändring där vi alla hjälps
åt att ta hand om vår planet, samt minska vår negativa påverkan på den.”,

att

bifalla Pontus Beskow Borgs ändringsförslag som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen och
som innebär att i första och tredje meningen i fjärde stycket under rubriken
”Ledarskapets grund” lägga till orden ”och rättigheter” så att meningarna lyder ”…
människors lika värde och rättigheter...”, samt

att

med dessa ändringar anta Junis ledarplattform.
§ 66

PRAKTISK INFORMATION
Generalsekreterare Linda Tjälldén gav praktisk information om kvällens klädkod och innehåll.
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§ 67
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE JUNIS PÅVERKANSPLATTFORM
Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag på tre plattformar för Junis: Junis barnplattform,
Junis ledarplattform och Junis påverkansplattform. Förslagen har arbetats fram i samråd med
ledare i Junis, medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen och i viss mån även med barn som är
medlemmar i Junis.
Syftet med Junis påverkansplattform är att samla de värderingar, politiska åsikter och politiska krav som Junis utgår från, samt framför, i det externa påverkansarbetet. Med påverkansplattformen skapas trygghet och transparens kring vad som ligger till grund för Junis politiska
arbete inom organisationen och gentemot externa aktörer.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta Junis påverkansplattform.

Politiska utskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra första meningen i första stycket under rubriken ”Inledning” till ”Junis står
för barns rättigheter.

Ann-Marie Engström, Gotland, föreslog kongressen besluta
att

ändra första punkten under rubriken ”Alkohol och andra droger i barns miljö”
till:”Vuxna ska välja att vara nyktra och drogfria när de är tillsammans med
barn.”.

Politiska utskottet föreslog kongressen besluta
att

tredje meningen i andra stycket under rubriken ”Barn i missbruksmiljö” ändras till
”… själv ber om hjälp, eller att skolan eller en fritidsledare gör en orosanmälan”,
samt

att

fjärde meningen i andra stycket under rubriken ”Barn i missbruksmiljö” ändras till
”När socialtjänsten har gjort en utredning om behov av stöd är det viktigt att rätt
stöd erbjuds snabbt.”

Politiska utskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra andra punkten under rubriken ”En stark socialtjänst” till ”Barn som lever i
missbruksmiljö ska erbjudas stöd tidigt. Inget barn ska behöva fastna i utdragna
byråkratiska processer.”

Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, tog upp att det är vad vi tycker, inte vad vi gör, som
beskrivs i denna plattform.
Förbundsstyrelsen har tillsammans med det politiska utskottet gått igenom innehållet och förbundsstyrelsen vill jämka sig med utskottets förslag.
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Lisa Skiöld, politiska utskottet, ansåg att beredningsförfarandet varit väldigt bra.
Kongressen beslöt
att

bifalla politiska utskottets föreslagna ändring som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen och
som innebär att ändra första meningen i första stycket under rubriken ”Inledning” till
”Junis står för barns rättigheter.”,

att

bifalla Ann-Marie Engströms förslag som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen och som
innebär att ändra första punkten under rubriken ”Alkohol och andra droger i barns
miljö” till:”Vuxna ska välja att vara nyktra och drogfria när de är tillsammans med
barn.”,

att

bifalla politiska utskottets föreslagna ändring som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen, som
innebär tredje meningen i andra stycket under rubriken ”Barn i missbruksmiljö” ändras
till ”… själv ber om hjälp, eller att skolan eller en fritidsledare gör en orosanmälan”,
och att fjärde meningen i andra stycket under rubriken ”Barn i missbruksmiljö” ändras
till ”När socialtjänsten har gjort en utredning om behov av stöd är det viktigt att rätt
stöd erbjuds snabbt”,

att

bifalla politiska utskottets föreslagna ändring som är tillstyrkt av förbundsstyrelsen och
som innebär att ändra andra punkten under rubriken ”En stark socialtjänst” till ”Barn
som lever i missbruksmiljö ska erbjudas stöd tidigt. Inget barn ska behöva fastna i
utdragna byråkratiska processer.”, samt

att

med dessa ändringar anta Junis påverkansplattform.
Sekr: Ylva Larsson

PRESSMEDDELANDEN

§ 68

Mona Örjes informerade om att man kan få hjälp av Henrietta Thyresson Stenqvist med att
skriva pressmeddelanden.
§ 69
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 67 röstberättigade ombud.
§ 70

MOTION NR 1 ANGÅENDE INFORMATION OM ÄNDRINGAR OCH BIDRAG
Emil Hansson, förbundsstyrelsen, föredrog yttrandet över motion nr 1 om ändringar och
bidrag.
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Förbundsstyrelsen menade att de har svårt att ha direktkontakt med alla ledare ute i föreningarna och hänvisade till att man alltid skickar information till den som respektive förening utsett som korresponderande. Dessutom sprids information via digitala kanaler, t ex Junis hemsida, Ledarforum och E-nytt samt den tryckta kanalen Strutens ledarsida.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motion nr 1 angående information om ändringar och bidrag.

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

avslå motion nr 1 angående information om ändringar och bidrag.
§ 71

MOTION NR 2 ANGÅENDE DIGITALA MEDLEMSKORT
Ulrika Hagen, Södermanland, föredrog motion nr 2 angående digitala medlemskort och
yrkade bifall till motionen.
Joakim Edström, förbundsstyrelsen, föredrog yttrandet över motionen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motion nr 2 angående digitala medlemskort.

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

bifalla motion nr 2 angående digitala medlemskort, innebärande att Junis tar fram en
digital variant av medlemskorten samt att dessa blir användarvänliga för både dator- och
icke datorvana personer.
§ 72

MOTION NR 3 ANGÅENDE FÖRIFYLLT ÅRTAL OCH MATERIALVAL
Ingela Thorstensson, Halland, föredrog motion nr 3 angående förifyllt årtal och materialval
och yrkade bifall till motionen.
Joakim Edström, förbundsstyrelsens, föredrog yttrandet över motionen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motion nr 3 angående förifyllt årtal och materialval.
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Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

bifalla motion nr 3 angående förifyllt årtal och materialval, som innebär att årtalet ska
stå förtryckt på medlemskortstalongerna, att man gör medlemskorten så att det inte
behövs en specialpenna samt att det ska gå att förbereda för att kunna skriva på baksidan av medlemskorten.
§ 73

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 66 röstberättigade ombud.
§ 74

MOTION NR 4 ANGÅENDE JUNIS LEDARETIK
Ingela Thorstensson, Halland, föredrog sin motion angående Junis ledaretik och yrkade bifall
till motionen.
Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, föredrog yttrandet över motionen och hänvisade till ledarplattformen och att ledaretiken ska formuleras där och att förbundsstyrelsen håller med andemeningen i motionen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motion nr 4 angående Junis ledaretik.

Ingela Thorstensson, Halland, svarade och ville understryka vikten av positiva formuleringar.
Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, menade att det har hänt saker som har lett till nuvarande
formuleringar.
Lisa Skiöld, Uppsala, argumenterade i motionärens anda, men yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
I debatten yttrade sig även Kerstin Lindgren Olsson, Östergötland.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

avslå motion nr 4 angående Junis ledaretik.
§ 75

MOTION NR 6 ANGÅENDE LEDARMEDLEMSKAP
Jenny Huusko Nordell, Skaraborg, föredrog motion nr 6 angående ledarmedlemskap och
yrkade bifall till motionen.
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Mona Örjes föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motionen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motion nr 6 angående ledarmedlemskap.

Ingvar Holgersson, Skaraborg, sa att det har hänt att de ungdomar som nyss varit Junisar, inte
varit välkomna till UNF-verksamheten på orter där man mest vänt sig till äldre ungdomar.
Han menade att det finns risk att vi helt och hållet tappar vissa medlemmar. Han yrkade bifall
till motionen.
Conny Appleby, Östergötland, menade att det kan bli besvärligt att få till en övergång om det
inte finns UNF-verksamhet på orten. Han yrkade bifall till motionen.
Isak Folcker, Kronoberg, yrkade avslag på motionen.
Henrik Hallbert, Uppsala, yrkade avslag på motionen.
Yngve Svensson, Blekinge, menade att Junisar ser upp till UNF:are om de finns på orten, och
ofta vill bli medlemmar i UNF. De kan annars vara kvar i Junis-verksamheten trots att de på
papperet är medlemmar i UNF. Han yrkade avslag på motionen.
Olle Nilsson, Halland, sa att Junis i Halland har fått dålig hjälp av IOGT-NTO-distriktet och
av UNF. Han yrkade bifall till motionen.
Sofia Klasson, Jönköping, undrade om vi är en barnorganisation om alla åldrar får vara medlemmar samt om det kan påverka möjligheten att få bidrag från MUCF.
Elisabeth Myregrund, Dalarna, föreslog kongressen besluta
att

det finns ett ”Junis ledarmedlemskap”, för de ledare mellan 15 -25 år som enbart
önskar att enbart vara medlemmar i Junis.

Ordningsfråga om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

avslå ordningsfrågan.

Pär Forsström, Gävleborg, sa att alla fyra förbund är en familj, och att det går att bilda en
UNF-förening om det inte finns. Han beklagade att UNF inte tar hand om Junis-ledarna och
äldre Junisar. Han yrkade avslag på motionen.
Birgitta Hellström, Västerbotten, sa att äldre barn kan ha egen Junis-verksamhet fast de är
medlemmar i UNF. Vad det står på papperet att de är medlemmar har ingen betydelse. Hon
yrkade avslag på motionen.
Ingela Thorstensson, Halland, yrkade avslag på motionen.
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Ulrika Hagen, Södermanland, kallade sig ”multinykterist” d v s verksam i flera förbund, och
sa att vi inte ska skapa ett ”vi och dom”. Varje person är medlem på papperet i ett av våra förbund men väljer var hen vill vara aktiv. Hon yrkade avslag på motionen.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, menade att våra olika förbund koncentrerar sig på olika saker.
Det faktum att Junis ALLTID har barnfokus och barnperspektiv är mycket viktigt.
Ordningsfrågan om streck i debatten.
Kongressen beslöt
att

sätta streck i debatten.

Ingvar Holgersson, Skaraborg, yrkade bifall på Elisabeth Myregrunds tilläggsförslag.
Motionärerna drog tillbaka sitt förslag till förmån för Elisabeth Myregrunds förslag.
Sofia Klasson, Jönköping, yrkade avslag på motionen.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, sa att alla våra förbund behövs. Barnfokuset är viktigt för
Junis. Åldersgränsen ger ett tryck i vårt påverkansarbete. Om alla åldrar får vara med, då får
Junis inte alla bidrag som barn- och ungdomsorganisationer kan få. Hon yrkade avslag på
motionen.
Conny Appleby, Östergötland, sa att en viktig princip är barns rättighet att själva välja var de
vill vara medlemmar. Valfrihet och rättigheter är viktiga. NSF har lösningen och är ett föredöme.
Elisabeth Myregrund, Dalarna, förtydligade att det ska vara valfritt att vara kvar i Junis eller
gå över till UNF. I att-satsen står det ”för de ledare över 15 år som önskar…”. Fokuset ska
fortfarande vara att göra verksamhet för barn. Rätten att vara Junis-medlem om man är över
15 år ska endast gälla dem som redan före 15 års ålder varit medlemmar i Junis.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen sa att det skulle bli mycket krångligt att ha olika regler för
olika personer. Hon underströk att bidragsregler kan göra att man inte får bidrag, om man har
blandade föreningar. Det är viktigt att vi är fyra förbund med ett starkt samarbete.
I debatten yttrade sig även Lena Appleby, Östergötland, Charlotte Henriksson, Jämtland, Lisa
Skiöld, Uppsala, Reem Yanes, Örebro, Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen och
Lena Nilsson, Kronoberg.
Mötesordföranden föredrog den tänkta propositionsordningen:
1. Först tas beslut om motionen eller Elisabeth Myregrunds ändring.
2. Därefter ställs vinnande förslag mot förbundsstyrelsens förslag om avslag.
Kongressen beslöt
att

fastställa den föreslagna beslutsordningen.
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Kongressen beslöt
att

det är Elisabeth Myregrunds förslag som ska ställas mot förbundsstyrelsens förslag.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå Elisabet Myregrunds förslag angående ledarmedlemskap.

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

avslå Elisabet Myregrunds förslag angående ledarmedlemskap.

Votering begärdes och genomfördes.
Kongressen beslöt
att

avslå Elisabet Myregrunds förslag angående ledarmedlemskap med röstsiffrorna 50 för,
15 emot och 1 nedlagd röst.
§ 76

INFORMATION
Generalsekreterare Linda Tjälldén meddelade vilka som lottats fram som vinnare i Ombudsbingon. Vinnarna blev Marie Gardesjö, Reem Yanes, Therese Henrikssen och Elisabeth
Myregrund. Skaraborgsdistriktet blev bästa distrikt i Ombudsbingot.
Hon kom också med den glädjande informationen att Junis nya hemsida i princip är klar och
den nya hemsidesadressen är www.junis.se.
§ 77
AJOURNERING
Mötet ajournerades för kaffe kl. 15.00.
§ 78
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 15.25.
§ 79
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 69 röstberättigade ombud.
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§ 80
BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I IOGT-NTOs JUNIORFÖRBUNDS
FÖRBUNDSSTYRELSE
Örjan Åberg, valberedningen, föredrog förslaget.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

fastställa antalet ledamöter i IOGT-NTOs Juniorförbunds förbundsstyrelse till nio
ordinarie ledamöter och noll ersättare.

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag
att

fastställa antalet ledamöter i IOGT-NTOs Juniorförbunds förbundsstyrelse till nio ordinarie ledamöter och noll ersättare.
§ 81

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE
Örjan Åberg, valberedningen, föredrog förslaget till förbundsstyrelse och presenterade
personerna. Christine Bengtsson var inte närvarande
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till förbundsstyrelse välja
ordförande: Mona Örjes
vice ordförande: Josefin Bogelid
kassör: Cia Grill
sekreterare: Sebastian Udenius
utbildningsledare: Johanna Wallin
ledamöter:
Emil Hansson
Christine Bengtsson
Pär Forsström
Sheraz Al Hasan

Enköping
Vetlanda
Rydaholm
Söderhamn
Uppsala

omval
ny post
nyval
nyval
ny post

Umeå
Borås
Söderhamn
Västerås

omval
ny post
nyval
nyval

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag
att

till ordförande välja Mona Örjes

Enköping

omval

att

till vice ordförande välja Josefin Bogelid

Vetlanda

ny post

att

till sekreterare välja Sebastian Udenius

Söderhamn

nyval

att

till kassör välja Cia Grill

Rydaholm

nyval

att

till utbildningsledare välja Johanna Wallin

Uppsala

ny post
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att

till ledamöter välja
Emil Hansson
Christine Bengtsson
Pär Forsström
Sheraz Al Hasan

att

notera att beslutet var enhälligt.

Umeå
Borås
Söderhamn
Västerås

omval
ny post
nyval
nyval

§ 82
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER TILL RIKSSTYRELSEN
Örjan Åberg, valberedningen, föredrog förslaget.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till ledamöter i riksstyrelsen välja Mona Örjes och Josefin Bogelid.

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag
att

till ledamöter i riksstyrelsen välja Mona Örjes och Josefin Bogelid.
§ 83

VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER
Örjan Åberg, valberedningen, föredrog förslaget.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till revisorer välja

Magnus Falk
Tobias Tengström
samt

Frillesås
Sundbyberg

omval
nyval

att

till ersättare välja

Jan Söderström
Lisa Skiöld

Ockelbo
Vattholma

omval
nyval

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag
att

till revisorer välja

Magnus Falk
Tobias Tengström
samt

Frillesås
Sundbyberg

omval
nyval

att

till ersättare välja

Jan Söderström
Lisa Skiöld

Ockelbo
Vattholma

omval
nyval

att

notera att beslutet var enhälligt.
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§ 84
VAL AV VALBEREDNING INFÖR 2021 ÅRS KONGRESS
Kerstin Lindgren Olsson, mötesutskottet, föredrog förslaget till valberedning.
Mötesutskottet föreslog kongressen besluta
att

till ordinarie valberedning välja
Gunnevi Lehtinen Johansson
Lena Nilsson
Johnny Boström
Monica Engström Thomsson
Joakim Edström

att

utse Gunnevi Lehtinen Johansson till sammankallande, samt

att

till ersättare välja
Beatrice Hjalmarsson
Kenneth Boberg
Pontus Beskow Borg
Tova Alsätra
Olle Nilsson

Östergötland
Kronoberg
Värmland
Gotland
Västerbotten

Östergötland
Gävleborg
Göteborg och Bohuslän
Örebro
Halland

Kongressen beslöt i enlighet med mötesutskottets förslag
att

till ordinarie valberedning välja
Gunnevi Lehtinen Johansson
Lena Nilsson
Johnny Boström
Monica Engström Thomsson
Joakim Edström

att

utse Gunnevi Lehtinen Johansson till sammankallande, samt

att

till ersättare välja
Beatrice Hjalmarsson
Kenneth Boberg
Pontus Beskow Borg
Tova Alsätra
Olle Nilsson

att

notera att beslutet var enhälligt.

Östergötland
Kronoberg
Värmland
Gotland
Västerbotten

Östergötland
Gävleborg
Göteborg och Bohuslän
Örebro
Halland

§ 85
ÖVRIGA VAL
Inga övriga val fanns att förrätta varför den punkten lämnades.
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§ 86
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

medlemsavgift till Junis 2020 fastställs till 0 kronor, samt

att

medlemsavgift till Junis 2021 fastställs till 0 kronor

Ulrika Hagen, ekonomiutskottet yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Foad Al Hasan, Västmanland, föreslog kongressen besluta
att

ändra ordet ”Junis” till ”Junis-förbundet”

Linda Svensson, yrkade bifall till Foad Al Hasans förslag.
Förbundsstyrelsen drog tillbaka sitt förslag och lämnade ett nytt förslag i samma anda som
Foad Al Hasans förslag. Foad Al Hasan ställde sig bakom förbundsstyrelsens förslag.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

förbundsmedlemsavgiften till Junis 2020 fastställs till 0 kr, samt

att

förbundsmedlemsavgiften till Junis 2021 fastställs till 0 kr.

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens reviderade förslag
att

förbundsmedlemsavgiften till Junis 2020 fastställs till 0 kr, samt

att

förbundsmedlemsavgiften till Junis 2021 fastställs till 0 kr.
§ 87

MOTION NR 5 ANGÅENDE CENTRAL UPPBÖRD
Sofia Klasson, Jönköping, föredrog motionen och yrkade bifall. I motionen föreslås att förbundet återinför central uppbörd eller att förbundet alternativt övertar ansvar för att administrera medlemsregistret för de föreningar som så önskar.
Yngve Svensson, Blekinge, hänvisade bland annat till GDPR som gör det svårt att ha egna
medlemslistor.
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, föredrog yttrandet.
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå båda att-satserna i motion nr 5 angående central uppbörd, samt

att

om motionen bifalls flyttas motsvarande kostnader för återinförandet av central
uppbörd från förenings- och distriktsstöd till medlemsregistret.

Hon svarade även på vissa påståenden och frågor som uppkommit. Man kan beställa medlemslistor med kompletta personnummer från förbundet. Man kan registrera godkända medlemmar utan att ha telefonnummer och e-postadress.
Sofia Klasson, Jönköping, menade att hon i så fall hade fått fel information av kansliet
angående att registrera godkända medlemmar.
Yngve Svensson, Blekinge, föreslog kongressen besluta
att

om motionen faller avsätter förbundet resurser för att säkerställa att de
distrikt/föreningar som önskar får hjälp att få kontakt med icke bekräftade medlemmar för att få medlemskapet bekräftat samt administrera eBas på det vis som
krävs för att föreningen ska bli godkänd.

Lisa Skiöld, Uppsala, betonade att eBas inte behöver betyda färre bekräftade medlemmar, t ex
har UNF:s medlemsantal ökat. Hon yrkade avslag på motionen.
Margitta Boberg, Gävleborg, påpekade risken för att SMS eller mejl angående att betala medlemsavgiften lätt försvinner i mottagarens flöde.
Per Forsström, Gävleborg, frågade om bidrag från MUCF minskar om medlemsantalet skulle
minska.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, svarade att man har tagit hänsyn till minskade bidrag i
budgetförslaget.
Sofia Klasson, Jönköping, sa att hon har haft svårt att registrera medlemmar eftersom eBas
kräver detaljerade uppgifter, hon menade att det innebär en svår administration för föreningarna. Vidare att oavsett rutiner krävs att medlemmar måste registreras på ideell tid. Det saknas
ideella krafter till detta.
Torbjörn Bergvall, förbundsstyrelsen, informerade om möjligheten att ta in uppgifter manuellt
och tvinga igenom registrering i efterhand.
I debatten yttrade sig även Isak Folcker, Kronoberg, Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen,
Torbjörn Bergvall, förbundsstyrelsen och Dina Frihaven, Västerbotten.
§ 88
AJOURNERING
Förhandlingarna ajourneras för dagen kl. 16.30.
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SJÄTTE SESSIONEN
Ordf: Mikaela Taffo
Sekr: Ylva Larsson

Lördagen den 29 juni

§ 89
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 9.00.
§ 90
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 67 röstberättigade ombud.
§ 91

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 5 ANGÅENDE CENTRAL UPPBÖRD
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, menade att debatten hade kommit att handla
om funktioner i eBas istället för om förbundets resurser. Det har funnits många utbildningstillfällen för eBas. Det kan ordnas flera utbildningstillfällen om förbundet får sådana signaler,
och efter någon slags inventering. Det finns folk på förbundskansliet som kan supporta, även
ideella att ta hjälp från. Totalt blir det en lägre arbetsbörda i förbundet. Tidigare har ledarna
varit tvungna att meddela kansliet, där det har registrerats. Nu kan ledaren själv registrera
direkt, eller ännu hellre, kan föräldrarna eller barnen själva registrera sig online.
Om motionen skulle antas skulle det bli både dubbel- och trippelarbete, det skulle krävas
ytterligare anställning centralt och ta resurser från alla föreningar. Förbundsstyrelsen yrkade
avslag på motionen.
§ 92
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 69 röstberättigade ombud.
§ 93

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 5 ANGÅENDE CENTRAL UPPBÖRD
Ninnie Johansson, Kronoberg, menade att det är ett jättejobb att ta reda på barnens fyra sista
siffror. Hur gör andra föreningar? Nyanlända deltar i verksamheten, men hur får man in dem
som riktiga medlemmar? En del nyanlända har inte ens kompletta personnummer.
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§ 94
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 70 röstberättigade ombud.
§ 95

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 5 ANGÅENDE CENTRAL UPPBÖRD
Sofia Klasson, Jönköping, sa att det inte handlar om kunskap. Det tar helt enkelt för lång tid
att ta hand om medlemsregistret. För dem som vi inte har telefonnummer till måste det till en
omfattande hantering för att bekräfta medlemsskapet. Barn som inte kommer till vår verksamhet ska ändå få fortsätta vara medlemmar. Hur når vi dessa?
Maria Haglund, Uppsala, sa att vi har olika nivåer i organisationen. Nu har vi ett skifte. Hur
kan distrikten göra för att stötta föreningarna? Distrikt eller föreningar kan arvodera någon för
att sköta medlemsregistret. Alla i landet kan hjälpa varandra. Distrikten kan och bör stötta föreningarna. Hon yrkade avslag på motionen.
Ordningsfråga om streck i debatten.
Kongressen beslöt
att

sätta streck i debatten.

Marianne Hallbert, Göteborgs och Bohuslän, sa att de aldrig haft central uppbörd och inte vill
ha det. Det skulle innebära att vi tappar medlemmar, t.ex. resurssvaga som betalar medlemsavgiften uppdelad per tillfälle och prova på-medlemmar. Hon menade dock att det tar mycket
lång tid att ringa till Skatteverket, man får fråga om fem i taget och efterfrågade möjlighet att
föreningarna lokalt kan bli länkade till Skatteverket. Hon yrkade avslag på motionens del om
central uppbörd.
Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, menade att förbundet centralt inte kan arvodera på deltid.
Det är allt eller inget. När det gäller uppkoppling mot Skatteverket så är det väldigt dyrt. Det
bästa är när föräldrarna registrerar i eBas online. Någonstans måste uppgifterna om medlemmarna hämtas in och det bör ske lokalt. Det är för dyrt att göra det centralt.
Yngve Svensson, Blekinge, menade att debatten sätter fokus på problemen med eBas. Vem
ska ta ansvaret för dessa och fånga upp dem? Om föreningen inte har någon som kan, vill
eller orkar bry sig, då riskerar vi att föreningen faller bort ur registren. Motsvarande på
distriktsnivå. Om inte distrikten har någon som sköter registreringen, då riskerar vi i värsta
fall att hela distrikt faller ur registren.
Yngve Svensson hade även kritik mot hemsidan. Om den ligger nere – mitt i ett läge när folk
ska t ex anmäla sig till evenemang – vem ansvarar? Han yrkade bifall till sitt förslag.
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Generalsekreterare Linda Tjälldén gav information angående hemsidan. En stor anledning till
byte av hemsida och hemsidesleverantör är att öka säkerheten och driftsäkerheten. Junis har
även ett nytt jouravtal som ska ge tryggare drift och minimera ”ner-tiden”.
Gunnevi Lehtinen Johansson, förbundsstyrelsen, informerade om att det i eBas går att
registrera både så kallade samordningsnummer och LMA-nummer (ett slags ID-nummer för
personer som sökt asyl men ännu inte fått beslut). Hon sa även att de medlemmar som fanns i
gamla registret ju även finns i det nya, inklusive kompletta personnummer. Vi behöver upparbeta nya arbetssätt i denna förändringsfas och det måste får ta lite tid. Hon kom även med
tipset att vänta med att registrera tills man har alla uppgifter, samt att om man har komplett
personnummer när man registrerar online, kommer alla andra uppgifter automatiskt.
Vidare underströk hon att det kostar för mycket att ha central uppbörd och central registrering
av medlemmar. Verksamhetsutvecklarna kan hjälpa till.
Maria Haglund, Uppsala, informerade om att man kan mejla frågor till Skatteverket, men inte
för många i taget, det sparar telefontid.
I debatten yttrade sig även Eleonore Sundström, Jönköping.
Kongressen beslöt
att

avslå första att-satsen i motion nr 5 angående central uppbörd,

att

avslå andra att-satsen i motion nr 5 angående central uppbörd, samt

att

avslå Yngve Svenssons förslag.
Sekr: Britt-Marie Börjesgård
§ 96

PRESENTATION
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, presentade Junis nya medarbetare, Tok-Sam, som är ett resultat av tävlingen i att utse en ny maskot. Tok-Sam är ritad av Emilia Tisjö från Alvesta. I senaste numret av Struten är Emilia intervjuad där hon berättar att namnet är maskot baklänges
och att Tok-Sam som är en hen står stadigt med demokratin som fötter och arbetar aktivt med
solidaritet och stopp för droger.
§ 97
AJOURNERING
Förhandlingarna ajournerades kl. 9.55 för gruppbild av alla ombud och andra mötesdeltagare
samt fika.

62

§ 98
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 10.30 av den mycket tillfällige mötesledaren Tok-Sam.
§ 99
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE ARBETSPLAN FÖR 2020–
2021
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, presenterade arbetsplanen, som enligt henne är kongressens
viktigaste punkt. Hon berättade att arbetsplanen inte längre är en lista på saker som förbundsstyrelsen och kansliet ska göra under kommande period, utan den är nivåneutral och ska
kunna vara ett verktyg för organisationens alla nivåer, från förbund till lokalförening. Det
åligger förbundet att arbeta med planens alla mål medan distrikt och föreningar kan välja
vilka områden de vill fokusera på. Arbetsplanen ska vara ett redskap för att göra positiv skillnad för barn och att fler ska få möta vår verksamhet. Junis gör skillnad även för de barn som
vi inte fysiskt möter i vår verksamhet genom att driva barnrättsfrågor och frågor om barn till
missbrukare. Men för att möta fler, behövs också fler ledare.
Arbetsplanen består av tre delar, ”Junis för alla”, ”Junis tillsammans” och ”Junis påverkar”.
Tanken är att förbundet svarar för redskapen, som metoder och ledarutbildning. Verksamheten genomförs regionalt och lokalt. Hon poängterade att framtagandet av arbetsplanen har
varit en process som har involverat såväl anställda som ledare via ledarforum och idédagar.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, berättade mer om ”Junis för alla”, en av de tre arenor som
är prioriterade. ”Junis för alla” är det område där vi möter nya barn genom öppna aktiviteter.
Den öppna verksamheten ska vara en väg till medlemskap och ger också nya möjligheter till
finansiering.
Emil Hansson, förbundsstyrelsen, presenterade ”Junis tillsammans”, vilket är Junis kärnverksamhet. Han valde att lyfte fram punkten ledare – när ledarkåren växer ökar mångfalden inom
den.
Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, berättade om ”Junis påverkar”, där kommunrapporten är
en väsentlig del. Hon exemplifierade hur den kan användas på alla nivåer i Junis arbete.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa föreliggande förslag till arbetsplan för IOGT-NTOs Juniorförbund
2020–2021.

Lena Nilsson, barn- och ledarutskottet, som granskat ”Junis för alla” och ”Junis tillsammans”
tillstyrkte förbundsstyrelsens förslag för dessa delar.
Conny Appleby, politiska utskottet, presenterade sina medarbetare i utskottet som har tittat på
”Junis påverkar” och tillstyrkte förbundsstyrelsens förslag.
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Maria Haglund, Uppsala noterade att en av de viktiga frågorna för kongressen är hur vi prioriterar Junis resurser. Det gör vi genom att anta en budget och arbetsplan men även andra dokument, som plattformar etc. Vi tycker att arbetsplanen kan fungera som arbetsplan med plattformarna som tydliga måldokument, men vi saknar en handlingsplan för att nå fram där vi
som kongress är med och förstår hur vi prioriterar. Maria Haglund önskade därför att förbundsstyrelsen skulle göra en tydligare muntlig beskrivning av prioritering kring dagens budget, där större poster redovisas med innehåll så vi förstår hur bidragsystem till distrikt och föreningar fungerar, hur utbildningsystem och samlingar skall se ut, vad övriga projekt innebär
etc.
Maria Haglund, Uppsala, föreslog kongressen besluta
att

det till nästa kongress tas fram en handlingsplan kring hur arbetsplanen ska uppnås.

Lisa Skiöld, Uppsala, menade att upplägget som beskrivs i sista stycket under ”Junis för alla”
kan mer ses som att det handlar om medlemmar som är med i verksamhet då och då, än att det
erbjuds utan krav på medlemskap.
Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta
att

sista stycket under Junis för alla: ”Junis har ett större utbud av aktiviteter på lov,
röda dagar och helger” flyttas till ”Junis tillsammans”.

Maria Haglund, Uppsala, argumenterade för sitt förslag och påminde om det beslut som kongressen tog i Karlstad, dvs att arbetsplan och budget skulle vara mera konkret och innehålla
exempel. Hon saknade en diskussion om prioriteringen av de centrala resurserna och efterlyste i nästa steg kopplingen mellan arbetsplan och budget, som beskriver vad vi gör och vad
vi prioriterar.
Presidiet klargjorde att förbundsstyrelsen har ställt sig bakom Lisa Skiöld förslag vad gäller
tillägget under sista stycket under ”Junis för alla”.
Lena Appleby, Östergötland, refererade till punkten om finansiering i mötesordningen som
säger att ett förslag som innebär kostnader också kräver ett förslag på hur det ska finansieras.
Det är viktigt med kopplingen mot budget, men gör samtidigt att man känner sig bakbunden,
då det är svårt att förstå och läsa budgeten. Det finns en rad viktiga frågor, t ex vår barnsyn,
normkreativt arbete och miljöfrågan, så vi behöver välja vilka områden vi fokuserar på.
Lena Appleby lämnade också en hälsning från barnen i Ljungsbro, som är ledsna för att
teatermetoden är nedmonterad. Vilka metoder finns? Hur görs kvalitetssäkring av de medel vi
satsar, hur vet vi att vi gör rätt saker?
Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta
att

inkludera den nya maskoten Tok-Sam i arbetet, samt

att

genom Topline ta fram Tok-Sam som gosedjur och om möjligt ta fram ett material
där vi kan prata om t ex solidaritet genom Tok-Sam.
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Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att det är klart att vi ska inkludera Tok-Sam i
arbetet men att det bör göras på ett hållbart sätt. Arbetsplanen utgör prioriteringar, förbundsstyrelsen anser att vi har hittat de viktigaste utvecklingsmålen, områden med stort stöd som
många vill göra, eller något som vi behöver utveckla. Teaterverksamheten är en metod som
innehåller allt det som vi anser är viktigt. Men den har minskat i omfattning, vilket gör att vi
inte kan prioritera festivalerna i förhållande till annan verksamhet. Vidare kräver teaterverksamheten särskilt kompetenta ledare.
Förbundet behöver vara tydligare med på vilket sätt vi ger stöd. Budget och arbetsplanen är
prioriteringen, och det behövs kanske inte ytterligare ett dokument för att beskriva detta. Det
finns dock inte så mycket utrymme i budgeten för nya verksamheter om vi ska ligga kvar i
den stödorganisation som vi har.
Elisabeth Myregrund, Dalarna, framhöll att det är en bra arbetsplan, men hon saknade tydliga
prioriteringar och kanske även en handlingsplan. Hon konstaterade att Tok-Sam ger goda
möjligheter att arbeta med idéfrågorna på ett kreativt sätt.
Isak Folcker, Kronoberg, efterlyste utbildning för teaterledare, men också omkring personalledningsfrågor.
Maria Haglund, Uppsala, tackade för Johannas svar, men undrade var debatten ska föras, hon
önskade en mera beskrivande budget, hur ska vi läsa och förstå den? Vi behöver ha ett
utrymme att prata och få konkretisering av de punkter vi diskuterar, siffrorna räcker inte.
Lena Appleby, Östergötland, frågade hur fria utvecklingskonsulenterna är, vem bestämmer
om vi vill att de lägger två veckor för att arrangera en teaterfestival?
Sara Brännström, Västerbotten, framförde en tanke om man kunde göra ett Pokemon Go av
Tok-Sam.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade Isak Folcker att förbundet lämpligen stöttar de
föreningar som har personal, men kanske inte genom generell utbildning. Vad gäller
teaterutbildningar behövs en dialog med de föreningar som har verksamhet för att utveckla
den på bästa sätt. Avseende handlingsplanen, föreslog hon att den inledande beskrivande
texten till budget utökas och förtydligas. Vidare poängterade hon motionsrätten som ett sätt
att föra fram de saker man har synpunkter på, men också en löpande dialog.
Maria Haglund, Uppsala, meddelade att hon kunde jämka sig med förbundsstyrelsens tankar
kring en utökad text i budgeten.
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, lämnade ett förslag om utökad text i budget och Maria
Haglund drog därmed tillbaka sitt förslag.
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, förtydligade vad utvecklingskonsulenterna kan användas till,
som ledarrekrytering, ledarutbildning för särskilda metoder, att söka bidrag etc, sådant som
utvecklar verksamheten på olika sätt.
Conny Appleby, Östergötland, ställde en fråga vad gäller kvalitetssäkring av verksamheten
och utvecklingskonsulenter, vet vi att vi satsar pengarna på rätt saker? Berätta gärna det!
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Ingvar Holgersson, Skaraborg, undrade också om vi satsar på rätt saker, då medlemstalen
sjunker.
Lisa Skiöld, Uppsala, meddelade att hon lägger ett justerat förslag under ”Junis för alla”, vilket innebär att det tidigare förslaget dras tillbaka, och hon undrade om förbundsstyrelsen avser att jämka.
Lisa Skiöld, Uppsala föreslog kongressen besluta
att

göra ett tillägg till sista stycket under ”Junis för alla”: ”Detta upplägg är också
värdefullt för de som redan valt att bli medlemmar i Junis.”

Marianne Hallbert, Göteborg och Bohuslän, berättade att de kom in en dag försent med en
motion och därför lägger förslaget i samband med arbetsplanen. Marianne Hallbert tyckte att
snurran ska återinföras som en del av vår profil, då vi har blivit för grafiskt tråkiga.
AJOURNING

§ 100

Förhandlingarna ajournerades för lunch kl. 11.43.
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SJUNDE SESSIONEN
Ordf: Björn Lindgren
Sekr: Britt-Marie Börjesgård

Lördagen den 29 juni

§ 101
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs kl. 13.16.
§ 102
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD
Röstlängden fastställdes till 70 röstberättigade ombud.
§ 103
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8
ANGÅENDE ARBETSPLAN FÖR 2020–2021
Noterades att förbundsstyrelsens förslag vad gäller utökad text i budgeten som jämkats med
Maria Haglunds förslag hanteras under budgetpunkten.
Charlotte Henriksson, Jämtland, föreslog kongressen besluta
att

i delen ”Junis tillsammans” under ”Barn hittar till...”, på andra raden, lägga till
ordet ”vad”, så att den nya meningen blir:
”När vi bjuder in nya barn till vår verksamhet har vi strukturer för och är genomtänkta i var, hur, vad och varför vi gör det.”.

Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen under mandatperioden återinför snurran som en del av den grafiska profilen.

Ninni Johansson, Kronoberg, var besviken på hur förbundet har behandlat teatermaterialet och
berättade att juniorerna i verksamheten var ledsna för att teaterfestivalen har skrotats.
Hon framhöll att de barn som deltagit i teaterverksamheten blir goda ledare.
Isak Folcker, Kronoberg, frågade varför teatermaterialet inte finns på hemsidan?
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, svarade på en rad frågor. Teatern är en bra metod, men det är
för få som arbetar med metoden, för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att köra teaterfestivalen. Vi får istället försöka använda oss av den kompetens som finns i organisationen. De
föreningar och ideella ledare som arbetar med metoden är en viktig resurs.
De som är ute och rekryterar upplever att den nya grafiska profilen fungerar bra.
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Vad gäller medlemssiffrorna låg vi på en oförändrad nivå under 2017 men under 2018 minskade antalet medlemmar något. I den nya ekonomiska situationen så har vi försökt dra ned på
administrationen till förmån för att anställa verksamhetsutvecklare.
I kommunikationen om våra mål har vi inte nått alla distrikt, alla samtal har inte blivit genomförda. De som inte har särskilt distriktsstöd eller verksamhetsutvecklare har vi inte nått på det
sätt som man kan önska. Styrelsen är självkritiska och kan bli bättre på att kommunicera och
involvera.
Pontus Beskow Borg, Göteborg, meddelade att han hade reviderat sitt förslag om Tok-Sam.
Pontus Beskow Borg föreslog kongressen besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram miljösmarta lösningar där föreningar
har möjlighet att använda Tok-Sam i sin verksamhet.

Lena Appleby, Östergötland, replikerade att för varje nedskärning som har gjorts inom teaterverksamhet har också antalet föreningar som arbetar med teater minskat. Hon frågade var hon
ska plädera om sitt förslag, här eller i budget?
Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, meddelade att de kan jämka sig med Pontus Beskow
Borgs förslag om det läggs som ett medskick till styrelsen och inte som ett tillägg i arbetsplanen.
Förbundsstyrelsen delar i sak Charlotte Henrikssons förslag men önskade en annan
formulering för att det ska blir grammatiskt riktigt.
Presidiet redogjorde för beslutsordningen.
Kongressen beslöt
att

fastställa propositionsordningen.

Kongressen beslöt
att

bifalla Lisa Skiölds förslag att göra ett tillägg till sista stycket under ”Junis för alla”:
”Detta upplägg är också värdefullt för de som redan valt att bli medlemmar i Junis.”,

att

efter försöksvotering med röstkort bifalla Charlotte Henrikssons förslag att i delen
”Junis tillsammans” under ”Barn hittar till...”, på andra raden, lägga till ordet ”vad”, och
med förbundsstyrelsens jämkningsförslag så att den nya meningen blir ”När vi bjuder in
nya barn till vår verksamhet har vi strukturer för vad vi bör och är genomtänkta i var,
hur och varför vi gör det.”,

att

fastställa föreliggande förslag till arbetsplan för IOGT-NTOs Juniorförbund 2020–2021
med ovanstående tillägg,

att

efter försöksvotering avslå Pontus Beskow Borgs tilläggsförslag att förbundsstyrelsen
under mandatperioden återinför snurran som en del av den grafiska profilen, samt
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att

bifalla Pontus Beskow Borgs förslag att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram
miljösmarta lösningar där föreningar har möjlighet att använda Tok-Sam i sin verksamhet.
Ordf: Björn Lindgren
Sekr: Birgitta Jacobson
§ 104

SÅNG
Ombuden sjöng ”My Bonnie”, med rörelser – och i allt snabbare tempo!
§ 105
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE RAMBUDGET FÖR
2020–2021
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
Junis har de senaste åren arbetat med att ställa om sina ekonomiska förutsättningar utifrån
minskade intäkter. Detta har gjorts på bred front, genom att förändra verksamhet och strukturera om i personalorganisationen. Parallellt har arbetet med nya intäktskällor pågått och insamlingen har stärkts, Miljonlotteriet har förändrat sina arbetssätt och arbetet med extern
finansiering har intensifierats. Förbundsstyrelsen vill vara försiktiga, men samtidig arbeta
aktivt med att öka antalet sätt som Junis verksamhet, på alla nivåer, kan finansieras. Birgitta
Rydell gjorde också en genomgång av rambudgeten.
Birgitta Rydell gav förbundsstyrelsens syn på Lena Applebys förslag (se nedan) och menade
att föreningarna får verksamhetsbidrag och att det redan finns en möjlighet att söka ytterligare
aktivitetsbidrag.
Krister Karlsson, ekonomiutskottet, noterade att förbundsstyrelsen har tillmötesgått förra kongressens önskemål om en komplettering av kongressbudgeten med resultat från 2018 och budget för 2019.
Ekonomiutskottet konstaterar att förslaget innebär att Junis tar 10,5 miljoner av det egna kapitalet, vilket ger en kraftigt underbalanserad budget, som kräver stor eftertanke och en väl
genomtänkt strategi. Utskottet önskade därför en utförligare beskrivning av hur förbundsstyrelsen tänker kring detta. Hur ser planen ut för framtida anställningar av utvecklingskonsulenter, stöd till distrikt som inte har tillgång till förbundsanställda utvecklingskonsulenter,
kostnader för kansli och medlemsregister samt hjälp till distrikt och föreningar att bättre
utnyttja bidrag från regioner och kommuner, fond- och projektmedel samt andra externa
inkomstkällor.
Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till rambudget för perioden 2020–2021.

Krister Karlsson önskade ett förtydligande beträffande i vilken omfattning den mer
detaljerade kongressbudgeten ska anses vara inkluderad i beslutet.
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Maria Haglund, Uppsala, tackade för förtjänstfull genomgång av rambudgeten, men frågade
om inte kongressen borde behandla fördelningen av utvecklingskonsulenter och distriktsbidrag, också för att förbundsstyrelsen ska ha medlemmarnas stöd i detta. Hon yrkade även
avslag på Lena Applebys förslag.
Lena Appleby, Östergötland, föreslog kongressen besluta
att

medel görs sökbara för möten mellan Junisar i olika distrikt och att 100 000 kr
avsätts till sökbara pengar för möten mellan föreningar inom budgetposten Stöd
till föreningar och distrikt.

Olle Nilsson, Halland, undrade om vi verkligen inte kan räkna med högre intäkter och om det
inte finns andra sätt att fördela pengarna till föreningar och distrikt, med tanke på vad det kostar att administrera fördelning av pengarna?
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, förtydligade att tanken med verksamhetsutvecklarna är att
de ska jobba för att öka bidragen genom att öka medlemsantalet. Idag finns det verksamhetsutvecklare i femton distrikt och åtta distrikt har egen personal. Hon påpekade att
förbundsstyrelsen kommer att jobba för att få in mer projektbidrag.
Hon svarade också:
- Olle Nilsson: Ett nytt sätt att betala ut pengar är redan igång, som minskar tid/administration
för detta samt att det finns ett krav från MUCF på att förbundet delar ut pengarna.
- Maria Haglund: Rambudget och kongressbudget är samma sak. Skillnaden är att rambudgeten är mer översiktlig, medan kongressbudgeten är mer detaljerad.
Generalsekreterare Linda Tjälldén berättade om det grundstöd som föreningarna och distrikt
får och om det kompletterande aktivitetsstödet med förenklad ansökning för distrikten.
Thomas Ahlström, Stockholm, föreslog att förbundsstyrelsens kassör får i uppdrag att i framtida kongresshandlingarna tillgängliggöra budgeten som kalkylblad.
Cia Grill, tillträdande förbundskassör, svarade att detta är en enkel sak att lösa och att
förbundsstyrelsen jämkat sig med detta förslag.
Conny Appleby, Östergötland, menade att han fortfarande saknar beskrivning av hur de stora
summor som verksamhetsutvecklarna kostar utvärderas, så att vi vet att pengarna används på
bästa sätt. Han noterade också att verksamhetsutvecklarna inte är här.
Lisa Skiöld, Uppsala, ville förstärka Maria Haglunds förslag, med ett önskemål om en handlingsplan för minskade inkomster.
Lisa Skiöld föreslog kongressen besluta
att

kongressen inte bara ska besluta om rambudgeten, utan även om kongressbudgeten.

Foad Al Hasan, Västmanland, meddelade att deras verksamhetsutvecklare just nu planerar för
en kommande kurs och därför inte är här. Foad önskade också kurser för föreningarna om var
och hur de kan söka pengar.
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Olle Nilsson, Halland, menade att han utgår från att förbundsstyrelsen gör en kontroll av vad
verksamhetsutvecklare åstadkommer, helst halvårsvis, för att se att de åstadkommer förändring i form av medlemmar, ledare och nya föreningar. Olle ville också påpeka att regionbidrag
inte ger stora pengar till distrikten och kräver en ganska svår redovisning.
Generalsekreterare Linda Tjälldén svarade att det är en mindre personalgrupp på kongressen,
eftersom en del är på personalutbildning och andra har semester. Det finns inte längre en utvecklingssamordnare, denne har istället ersatts med en biträdande generalsekreterare som
också är arbetsledare.
Förbundet har kartlagt regionbidragen, som visar att bidragen varierar mellan 10 000 kr och
800 000 kr.
Presidiet ställde frågan om kongressen ska lägga till en punkt på föredragningslistan med
anledning av Lisa Skiölds förslag om att behandla kongressbudgeten.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, berättade att kongressen tidigare beslutat om kongressbudgeten, som många då ansett för detaljerad. Dessutom kan det hända mycket under perioden
som förbundsstyrelsen behöver kunna agera utifrån, och yrkade avslag på Lisa Skiölds förslag.
Maria Haglund, Uppsala, tyckte att enbart rambudget blir för ”fluffigt” och yrkade bifall till
Lisa Skiölds förslag.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, svarade att revisorerna är kongressens garanti för och uppföljning av budget/ekonomi.
Anna-Greta Johansson, Värmland, påpekade att vi inte får mer pengar om vi fastställer en
kongressbudget istället för en rambudget och att vi måste kunna lita på förbundsstyrelsen i
detta samt yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Conny Appleby, Östergötland, menade att en kongressbudget ändå bara är en kvalificerad
gissning och yrkade därför avslag på Lisa Skiölds förslag.
Lisa Skiöld, Uppsala, instämde i Conny Applebys inlägg, men menade att den är kongressens
sätt att styra förbundsstyrelsen.
Kongressen beslöt
att

avslå förslaget om att ändra föredragningslistan för att ta upp Lisa Skiölds förslag.
§ 106

INFORMATION
Linda Tjälldén berättade att vi nu skulle få tårta för att fira namnbyte.
Dessvärre hade bageriet inte använt den nya loggan, så Linda uppmanade alla att i själen fira
namnbytet genom att äta upp tårtorna med den förr-förra (!) loggan.
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§ 107
AJOURNERING
Mötet ajournerades kl. 15.10.
§ 108
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs kl. 15.34.
§ 109
HÄLSNING
Kristina Sperkova, ordförande i IOGT International, berättade om framgångar 2018, bland
annat att de nu har en Official Relation med WHO, vilket tagit ca två år.
I september 2018 arrangerade IOGT International tillsammans med WHO ett event om alkohol och hälsa i FN, vilket väckte stor uppmärksamhet och uppskattning. Enligt Kristina finns
det nu en positiv våg för synen på alkohol som utvecklingshinder och WHO:s generalsekreterare ska nu ta fram en rapport till 2020. WHO har också beslutat att organisationen ska vara
alkoholfri!
Hon tackade Junis, som var medarrangör för världskongressen och för Junis kommunrapport
som är ett bra verktyg också för IOGT International. På vissa konvent får de bara en minuts
talartid och då är denna rapport ett väldigt starkt budskap.
Avslutningsvis önskade Kristina Sperkova den nya styrelsen lycka till och önskade alla en bra
kväll!
§ 110
FORTSATT BEHANDLING AVFÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9
ANGÅENDE RAMBUDGET FÖR 2020–2021
Kongressen beslöt
att

avslå Lena Applebys förslag om att medel görs sökbara för möten mellan Junisar i olika
distrikt och att 100 000 kr avsätts till sökbara pengar för möten mellan föreningar inom
budgetposten Stöd till föreningar och distrikt,

att

fastställa förslag till rambudget för IOGT-NTOs Juniorförbund för perioden 2020–2021,

att

bifalla Maria Haglunds förslag om att den beskrivande texten kring budgeten utökas till
nästa kongress, så att den blir ännu mer förklarande om vilka de ekonomiska prioriteringarna är, samt
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att

bifalla Thomas Ahlströms förslag att ge förbundsstyrelsens kassör i uppdrag att i framtida kongresshandlingar göra budgeten tillgänglig i ett kalkylblad.
§ 111

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE RESEERSÄTTNING TILL
KONGRESSOMBUDEN VID KONGRESSEN 2021
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget, vilket motsvarar det förslag som gällt
sedan förra kongressen.
Förbundsstyrelsens föreslog kongressen besluta
att

utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2021 års kongress är
Junis reseriktlinjer,

att

ordinarie ombud vid 2021 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste
färdsätt hemorten-kongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då
resa företas med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden
inte överstiger vad enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt
med allmänna kommunikationsmedel skulle ha kostat, samt

att

ordinarie ombud vid 2021 års kongress erbjuds kostnadsfritt logi, kongresspaket
inklusive invignings- och avslutningsfest samt lunch och ombudsfika varje förhandlingsdag.

Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta
att

i andra att-satsen lägga till ordet ”klimatsmarta” efter ordet ”billigaste”.

Johanna Wallin, förbundsstyrelsen, svarade att tidigare beslut innebär att förbundsstyrelsen
fått i uppdrag att arbeta fram en miljöpolicy, i styrande dokument.
Krister Karlsson, Skåne, menade att det i tredje att-satsen bör stå ”skattefri bilersättning”.
Birgitta Rydell, förbundsstyrelsen, svarade Krister Karlsson att det är det som menas.
Kongressen beslöt
att

utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2021 års kongress är Junis
reseriktlinjer,

att

ändra i andra att-satsen enligt Lisa Skiölds förslag om att lägga till ordet ”klimatsmarta”,
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att

ordinarie ombud vid 2021 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste klimatsmarta färdsätt hemorten–kongressorten–hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då resa
företas med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte överstiger vad enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med allmänna
kommunikationsmedel skulle ha kostat, samt

att

ordinarie ombud vid 2021 års kongress erbjuds kostnadsfritt logi, kongresspaket inklusive invignings- och avslutningsfest samt lunch och ombudsfika varje förhandlingsdag.
§ 112

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE KONGRESSORT 2023
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget.
Riksstyrelsens föreslagna ändring av stadgarna kan träda i kraft först när kongressen är avslutad, varför denna punkt om förläggning av 2023 års kongresser med på föredragningslistan.
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt riksstyrelsen att besluta om plats för 2023 års kongress.

Kongressen beslöt i enlighet med riksstyrelsens förslag
att

uppdra åt riksstyrelsen att besluta om plats för 2023 års kongress.
§ 113

KONGRESSENS AVSLUTNING
Hälsningar från avgående förbundsstyrelseledamöter
Fem av sex var avgående ledamöter var på plats och fick ordet:
Tova Alsätra som suttit en period,
Joakim Edström som suttit två perioder,
Torbjörn Bergvall och Gunnevi Lehtinen Johansson som suttit fyra perioder
samt Birgitta Rydell som suttit sex perioder – den här gången! – och som har totalt 20 år i förbundsstyrelsen.
Monica Dahl kunde tyvärr inte vara på plats.
De avgående ledamöterna tog fram de tre av de nya ledamöterna – Pär Forsström, Cia Grill
och Sheraz Al Hasan – och överlämnade symboliskt uppdragen genom att de nya fick ta de
”ordensband” som förbundsstyrelsen burit under förhandlingarna.
Junis förbundsordförande Mona Örjes tackade de avgående ledamöterna för allt arbete de lagt
ner – och tackade på förhand för det arbete de kommer att lägga ner i framtiden.
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Prisutdelning
Emil Hansson, förbundsstyrelsen, delade ut priser för gårdagens Quiz under Juniskvällen i
Husum – som dessvärre var svårrättat på grund av en mattefråga som gav utrymme för
kreativa lösningar. Fyra lag belönades med Junisprylar och vinnarlaget belönades med en
valfri vepa.
Avtackning
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, avtackade alla personer som ingått i utskotten, justerare och
rösträknare, ordföranden och sekreterare samt Marianne Hallbert, avgående revisor.
Mona Örjes höll följande avslutningstal:
”Vilka dagar! Vilken kongress!
Den har varit precis så som det ska vara – massor av engagerade, goda diskussioner där vi
gemensamt funderat på hur vi ska kunna göra positiv skillnad för barn.
Vi har fattat många kloka beslut. Vi har lärt känna Tok-Sam.
Vi har träffat en minister och gett henne världens just nu sötaste och viktigaste hund – Ludde.
Vi har sjungit sånger och vi har skrattat. Vi har skrattat tillsammans och kanske har ni skrattat
uppgivet åt den avgående förbundsstyrelsens inkompetens vad gäller att hålla ton och melodi.
Men vi tänker att ni har en förlåtande och solidarisk attityd, och att ni också tycker att alla ska
få möjlighet att växa, utmanas och utvecklas inom Junis. Det gäller förstås även dem som sitter
i en förbundsstyrelse.
Samtidigt som vi avslutar något – den här kongressperioden och den här kongressen – så är en
kongress som alltid början på något nytt.
Vi har betonat flera gånger att vi skapar Junis tillsammans.
Jag ser fram emot att sätta mig ner tillsammans med den nyvalda förbundsstyrelsen och lägga
upp planer för hur vi kan omsätta plattformar och arbetsplan i konkreta åtgärder.
Jag hoppas att ni också är taggade och undrar: Kan inte jag få skicka med en liten uppgift till
var och en av er?
Många av oss har ju en bit att åka innan vi kommer hem. Kan inte vi allihop på vägen hem göra
någon liten sak som leder till ett bättre Junis?
Tre ganska enkla förslag från mig:
- Ni som finns i sociala medier: dela ett positivt inlägg om Junis. Något om kongressen eller
något om vad just du tycker är bra med Junis.
-

Fundera på vilka lokala föreningar eller andra sammanhang som finns runtomkring dig,
där det kan finnas andra som är intresserade av att bli ledare. Kanske i PRO, Lions, på SFI,
på en lärarutbildning. Skicka ett mejl och fråga om du får komma och berätta om vilka
möjligheter de har att engagera sig hos oss, för barns skull.

-

I Junis finns så många som gör ett fantastiskt arbete. Berätta för någon av dina Junisledarkollegor eller skicka ett meddelande och tala om vad du tycker att hen gör riktigt bra, och
varför det är så härligt att få jobba med hen. Alla behöver pepp för att fortsätta orka och
tycka att Junis är kul!

Jag är oerhört stolt över Junis. Vi gör tillsammans så mycket bra saker. Så många från rörelsen
har kommit fram till mig under den här kongressen och gett oss i Junis beröm för hur otroligt
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bra vi är, hur på gång man upplever att Junis är. Och jag tycker att den här kongressen har stärkt
oss och gör att vi går in i en spännande och intressant period.
Men vad andra i rörelsen säger, är inte det viktigaste. Det viktigaste är ju vad barnen tycker.
Mitt mål är att dubbelt så många barn kommer att kunna säga som en åttaåring sa till mig. Hon
skuttade fram med ett leende som gick från öra till öra och sa:
”Jag älskar mina junisledare! Jag önskar att det var Junis varje dag!”
Det är känslan som vi skapar, tillsammans. Tack för det! Tack för en fantastisk kongress!”
Med dessa ord slog Mona Junisklubban i bordet och förklarade 2019 års kongress avslutad
kl. 16.34.
Vid protokollet

Britt-Marie Börjesgård

Birgitta Westerberg

Ylva Larsson

Birgitta Jacobson

Justerat

Justerat

Krister Karlsson

Isak Folcker
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