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Protokoll fört vid  
Junis tjugosjätte kongress,  
3-4 juli 2021, via Zoom och VoteIT 
 

Lördagen den 3 juli  FÖRSTA SESSIONEN 
    Ordf: Mona Örjes, Mats Gunnarsson 
    Sekr: Liza Viktorsson 
 
   § 1 
 
KONGRESSENS ÖPPNANDE 
 
Kongressen inleddes med att Mona Örjes, förbundsordförande, höll ett välkomstanförande:  
 
”Varmt, varmt välkomna till Junis kongress 2021! 
Hörrni, vilken period vi har bakom oss! Allt vi inte visste för två år sen, när en del av oss sågs 
i Örnsköldsvik på kongress.  
En del säger att det är när det är kris som det visar sig vem man är på riktigt och kanske är det 
sant? Vilka är vi då? Vad säger den här pandemiperioden om oss i Junis?  
Jo, den säger att vi är helt fantastiska! Den säger att vi är flexibla, lösningsinriktade, att vi 
jobbar stenhårt, att vi är modiga och att vi klarar mer än vad någon trodde var möjligt. 
Pandemiperioden säger att vi vet vad som är viktigt och att vi klarar av att fokusera på det. 
Med omsorg om både barn och ledare har vi skapat trygghet och visat solidaritet. Jag är så 
stolt över allt det som vi, tillsammans, har åstadkommit! 
Vi har levt efter mantrat ”Vi ställer inte in, vi ställer om” så långt det varit möjligt. Ibland 
HAR vi ställt in, för som sagt, omsorg och trygghet är viktigt, och utifrån grundsatsen solida-
ritet har vi velat vara en ansvarstagande organisation som absolut inte ska bidra till smittsprid-
ning eller onödiga risker. Men vi var ända från början oerhört medvetna om att pandemin och 
eventuell ökad hemmavaro riskerade att slå hårt mot barnen och inte minst mot redan utsatta 
barn.  
Redan tidigt förra våren berättade en av våra ledare om ett barn som kom till den vanliga tors-
dagsträffen med Junis. Barnet andades ut ljudligt och axlarna sjönk. ”Å, vad skönt att vara 
här! Hemma bara bråkar dom!” Det har jag burit med mig ända sen dess. För i många hem har 
det nog varit extra mycket skav och oro och bråk. Och då är det skönt att få komma iväg och 
göra något kul och bara få vara barn några timmar. 
Men vad har vi gjort då? Ständig omvärldsbevakning, samtal och riskbedömningar har tagit 
mycket energi, men förstås varit nödvändigt. Vi har gett ut extranummer av Struten, med 
roligt pyssel men också tips om stöd för den som var orolig för att behöva stanna hemma. För 
ledare har vi hållit digitala utbildningar, träffar, fikan, Popboxprovningar och julmys. Vi har 
utvecklat nya sätt att bedriva verksamhet för barn, sånt som coronatrygga uteaktiviteter, 
skattjakt, filmkoder och Junis sport.  
Men det är ju NI som har gjort det här möjligt! Ni fantastiska, underbara ledare, som har vänt 
ut och in på er för att kunna fortsätta bedriva verksamhet för barn. Några av er höll i och fort-
satte, trots att det periodvis bara kom något enstaka barn. Som en ledare sa ”för vi tänker att vi 
ska ha öppet för dem som vill komma, de kanske inte har något annat roligt just nu”. Eller 
som teaterverksamheten i Vattholma, som flyttade utomhus, vilket gjorde att ett barn, som 
inte ens fick gå i skolan eftersom föräldrarna tillhörde en speciell riskgrupp, kunde delta. 
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Ni ställde om stora läger till flera små, ni gjorde dagaktiviteter i stället för övernattningsläger, 
ni tänkte ut nya lekar corona-style, ni införde nya rutiner för hygien och mat, ni lärde barnen 
hur man ska tvätta händerna och ni skapade trygghet mitt i en otrygg tid, genom att finnas där 
och hålla igång. Jag har all respekt för att det inte har varit enkelt, och jag vet ju hur det är, 
distansering låter bra, men ibland bara går det inte på något annat sätt, utan man måste få ge 
en kram och trösta den som är ledsen.  
Men vet ni. Förra sommaren, 2020, detta märkliga år. Då slog vi rekord. När vi ställde om 
lyckades vi erbjuda så många sommaraktiviteter att 5000 barn kunde delta. 5000 barn, det är 
ju helt otroligt! En vanlig sommar brukar det snarare vara 3-4000.  
Jag är så stolt över Junis, och jag hoppas att ni alla tar åt er, klappar er själva och varandra på 
axeln och tänker efter vad detta betyder! 5000 barn som fick busa, leka, skapa, sporta, bada, 
dansa och vara med om äventyr. 
Nu är vi här, på kongress. Och ”här” är på cirka 20 fysiska platser, men förhoppningsvis på ett 
gemensamt ställe ändå. Vad spännande det ska bli med den här speciella formen! Vi ska um-
gås – och det började vi ju med redan igår – och vi ska diskutera. Vi ska fatta kloka och vik-
tiga beslut, inte minst om hur vi tar oss vidare efter pandemin, så att vi kan fortsätta erbjuda 
många, många tusen barn möjlighet att göra härliga aktiviteter tillsammans med trygga, 
knasiga, peppande, roliga, underbara ledare. För DET, det är det vi är och det vi gör i Junis, 
365 dagar om året. År ut och år in, i vår magiska organisation! 
Än en gång: varmt välkomna till Junis kongress 2021!” 
 
Med de orden förklarade Mona Örjes Junis kongress 2021 öppnad. 
 
   § 2 
 
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Kongressen beslöt 
 
att fastställa förslaget till föredragningslista. 
 
   § 3 
 
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD 
 
Förbundsordförande Mona Örjes berättade att antalet anmälda ombud fastställs utifrån antalet 
som bekräftat sin närvaro via VoteIT.  
 
Under kongressförhandlingarna användes det digitala mötessystemet VoteIT, för bland annat 
registrering av närvaro, förslag, talarlista och omröstningar. 
 
Kongressen beslöt 
 
att fastställa röstlängden till 70 närvarande av 74 röstberättigade ombud. Dessutom var nio 

förbundsstyrelseledamöter, som inte har rösträtt på kongressen, närvarande. 
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   § 4 
 
STÄLLNINGSTAGANDE TILL OM KONGRESSEN HAR KALLATS ENLIGT 
STADGARNA 
 
Enligt stadgarna ska kallelse utfärdas senast fyra månader före kongress. 
Kallelsen till kongressen 2021 skickades ut per mejl till alla distrikt den 23 februari 2021 samt 
har spridits i digitala kanaler.  
 
Kongressen beslöt 
 
att anse kongressen stadgeenligt kallad.  
 
   § 5 
 
STÄLLNINGSTAGANDE TILL 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. 
 
   § 6 
 
VAL AV MÖTESPRESIDIUM 
 
Valberedningens förslag till val av mötespresidium ansågs föredraget i och med utskickat för-
slag. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningen förslag 
 
att till mötesordförande välja Mats Gunnarsson och Birgitta Olli, 
 
att till mötessekreterare välja Ylva Larsson, Ann-Marie Engström, Liza Viktorsson och 

Henrietta Thyresson Stenqvist, 
 
att till protokolljusterare välja Eleonore Sundström och Eva Teljebäck, samt 
 
att till rösträknare välja Kerstin LindgrenOlsson och Maria Haglund. 
 
Mats Gunnarsson och Birgitta Olli presenterade sig och informerade om hur de digitala 
kongressförhandlingarna går till. 
 
 
 



4 
 

   § 7 
 
MÖTESORDNING OCH ARBETSPROCESS 
 
Förslaget till mötesordning och arbetsprocess ansågs föredraget i och med utskickat förslag. 
 
Mötesutskottet yrkade bifall till förslaget om mötesordning och arbetsprocess.  
 
Kongressen beslöt i enlighet med mötesutskottets förslag 
 
att anta mötesordningen för kongressen 2021. 
 
   § 8 
 
RAPPORT OM KONGRESSUTSKOTT 
 
Förbundsstyrelsen hade utsett ett antal kongressutskott som i förväg tittat på olika kongress-
förslag.  
 
Utskotten har bestått av följande personer: 
 
Påverkansutskottet  
Marianne Hallbert, Jenny Åhs, Jenny Bolting och Elin Morén. 

Mötesutskottet  
Örjan Åberg, Kerstin LindgrenOlsson, Maria Haglund och Johan Dixelius. 

Barn- och ledarutskottet   
Lamia Alhila, Eva Teljebäck, Sofia Klasson, Pontus Beskow Borg och Moa Shaw. 

Ekonomiutskottet   
Birgitta Rydell, Krister Karlsson, Ingela Thorstensson och Ingrid Darj. 

 
Kongressen beslöt 
 
att notera rapporten om kongressutskott. 
 
   § 9 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅREN  
2019 OCH 2020  
 
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse ansågs föredragen i och med den förinspelade 
filmen. 
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att besluta 
 
att  lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2019 och 2020 till 

handlingarna. 
 

Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta 
 
att antalet ledare för 2019 och 2020 skrivs in i verksamhetsberättelsen och redovisas 

på kongressen. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade bifall till Pontus Beskow Borgs förslag. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  
 
att med Pontus Beskow Borgs tilläggsförslag lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberät-

telse avseende åren 2019 och 2020 till handlingarna. 
 
   § 10 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS EKONOMISKA BERÄTTELSE FÖR ÅREN  
2019 OCH 2020 
 
Den ekonomiska berättelsen ansågs föredragen i och med den förinspelade presentationen. 
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
att  lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

 
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
 
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 
 § 11 
 
REVISORERNAS BERÄTTELSER FÖR ÅREN 2019 OCH 2020 
 
Revisor Magnus Falk berättade om revisorernas arbete. Revisionsberättelserna för 2019 och 
2020 ansågs föredragna i och med tidigare utskick av dem.  
 
Kongressen beslöt  
 
att lägga revisorernas berättelse för år 2019 och 2020 till handlingarna. 
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   § 12 
 
FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGAR OCH RESULTATRÄKNINGAR FÖR 
2019 OCH 2020 
 
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  
 
att  det fria egna kapitalet per 2019-12-31, vilket efter 2019 års resultat på - 1 698 969 kr 

uppgår till 33 858 927 kr, balanseras i ny räkning, samt 
 
att  det fria egna kapitalet per 2020-12-31, vilket efter 2020 års resultat på - 1 358 621 kr 

uppgår till 32 500 306 kr, balanseras i ny räkning. 
 
   § 13 
 
FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 
 
Kongressen beslöt i enlighet med revisorernas förslag  
 
att bevilja ledamöterna i Junis styrelse ansvarsfrihet för förvaltningen under 2019 och 

2020. 
 

   § 14 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE PRINCIPER FÖR ARVODE-
RING AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
 
Johnny Boström, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. Förslaget har även 
skickats ut inför kongressen. 
 
Valberedningen föreslog i likhet med tidigare beslut att förbundsordförande ska vara heltids-
arvoderad. 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.  
Med en heltidsordförande så har ordförande också större möjlighet att besöka distrikt och för-
eningar. 
 

Valberedningen föreslog kongressen besluta 
 
att ett arvode motsvarande heltid utbetalas till förbundsordföranden under kongress-

perioden. Detta arvode uppgår årligen till 8,75 inkomstbasbelopp, 
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att uppdraget som förbundsordförande inte är en anställning. I arvodet ingår kompen-
sation för semesterersättning som betalas vid sedvanlig anställning. Det är för-
bundsordförandens eget ansvar att planera uppdraget så att erforderlig veckovila 
samt motsvarighet till semester kan inrymmas i programmet, 

 
att uppdra åt vice förbundsordförande och förbundskassör att i samråd med general-

sekreteraren fastställa övriga med uppdraget tillämpliga villkor och förmåner, 
samt praktiska frågor kring telefon, dator och eventuell arbetsplats, 

 
att arvode medför rätt till tjänstepension, 
 
att om förbundsordföranden inte återväljs på kongressen eller om uppdraget som för-

bundsordförande 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/arbetslöshets-
ersättning 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 inkomst-

basbelopp 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. 

 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  ett arvode motsvarande heltid utbetalas till förbundsordföranden under kongress-

perioden. Detta arvode uppgår årligen till 8,75 inkomstbasbelopp, 
 
att uppdraget som förbundsordförande inte är en anställning. I arvodet ingår kompensation 

för semesterersättning som betalas vid sedvanlig anställning. Det är förbundsordföran-
dens eget ansvar att planera uppdraget så att erforderlig veckovila samt motsvarighet till 
semester kan inrymmas i programmet, 

 
att uppdra åt vice förbundsordförande och förbundskassör att i samråd med generalsekrete-

raren fastställa övriga med uppdraget tillämpliga villkor och förmåner samt praktiska 
frågor kring telefon, dator och eventuell arbetsplats, 

 
att arvode medför rätt till tjänstepension, 
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att om förbundsordföranden inte återväljs på kongressen eller om uppdraget som förbunds-
ordförande upphör under pågående mandatperiod inträder en garanti om arvodesutfyll-
nad i maximalt 6 månader från månaden efter att uppdraget upphör. För att få arvodes-
utfyllnad krävs att förbundsordförande ska ha en tjänst eller är arbetssökande. Arvodes-
utfyllnaden ska svara för mellanskillnad lön/arbetslöshetsersättning och arvode. Alla 
förmåner som i övrigt följt med uppdraget utöver arvodet upphör månaden efter kon-
gressen,  

 
att med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt inkomstbas-

belopp för aktuellt år, samt 
 
att om förbundsordförande under kongressperioden har annat uppdrag som påverkar upp-

dragets 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. 

 
   § 15 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL FÖR-
BUNDSSTYRELSEN OCH FÖRBUNDETS REVISORER 
 
Valberedningens förslag angående ersättning till förbundsstyrelsen och förbundets revisorer 
ansågs föredraget i och med utskickat förslag. 
 
Förbundsordföranden, som är heltidsarvoderad, har inte del i det arvode som fördelas bland 
förbundsstyrelsens övriga ledamöter. I styrelsen har man skapat ett arbetsutskott som sam-
manträder mellan förbundsstyrelsens möten. Att vara med där medför en större insats i styrel-
searbetet. 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 perso-

nal gällande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen, 
 
att  förtroendevald i förbundsstyrelsen har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbets-

förtjänst i samband med protokollerade möten, representation och förbundsaktivi-
teter, 

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

samt 
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att  med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt inkomst-
basbelopp för aktuellt år. 

 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  styrelsen, förutom ordförande, mellan sig fördelar en summa motsvarande 2,0 inkomst-

basbelopp 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 gäl-

lande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen, 
 
att  förtroendevald i förbundsstyrelsen har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsför-

tjänst 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 inkomstbas-

belopp för aktuellt år. 
 

 § 16 
 
EKONOMIUTSKOTTETS FÖRSLAG ANGÅENDE ERSÄTTNING TILL VAL-
BEREDNINGEN 
 
Ekonomiutskottets förslag angående ersättning till valberedningen ansågs föredraget i och 
med utskickat förslag. 

 
Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta  
 
att valberedningen får 0,2 inkomstbasbelopp att fördela inom sig under kongress-

perioden. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med ekonomiutskottets förslag  
 
att valberedningen får 0,2 inkomstbasbelopp att fördela inom sig under kongressperioden.  
 

 § 17 
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE UTREDNING OM LÅNGTIDS-
SJUKDOM HOS FÖRTROENDEVALD 
 
Valberedningens förslag angående utredning om långtidssjukdom hos förtroendevald ansågs 
föredraget i och med utskickat förslag. 
 
 

https://junis.voteit.se/kongress-2019/__userinfo__/motesutskottet
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Valberedningen förslog kongressen besluta  
 
att nästa valberedning får i uppdrag att utreda och komma med ett förslag till nästa 

kongress om hur Junis ska reglera och hantera eventuell långtidssjukdom hos en 
hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald, samt  

 
att utredningen görs i samråd med övriga förbund inom rörelsen för att, om möjligt, 

få likalydande regleringar. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag  
 
att nästa valberedning får i uppdrag att utreda och komma med ett förslag till nästa kon-

gress om hur Junis ska reglera och hantera eventuell långtidssjukdom hos en hel- eller 
deltidsarvoderad förtroendevald, samt  

 
att utredningen görs i samråd med övriga förbund inom rörelsen för att, om möjligt, få lika-

lydande regleringar. 
 
   § 18 
 
HÄLSNING 
 
UNF:s förbundsordförande Filip Nyman framförde en hälsning till Junis genom ett förinspelat 
videoinslag. 
 
    § 19 

 
MOTION NR 1 ANGÅENDE PANDEMIHJÄLP 
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
att bifalla motion nr 1 angående pandemihjälp. 
 
Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta 
 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 
 

Ingvar Holgersson, Skaraborg, yrkade bifall på motionen. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
 
att bifalla motion nr 1 angående pandemihjälp vilket innebär att alla föreningar och distrikt 

får 2022 års förbundsbidrag utifrån medlemstalet 2019-12-31 om det är högre än med-
lemsantalet 2021-12-31. 
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  § 20 
 
UTMÄRKELSE  
 
Förbundsordförande Mona Örjes delade ut utmärkelsen Årets Trotjänare.  
Till 2021 års trotjänare utsågs Anna-Greta Johansson, ledare i Värmland. Motiveringen löd: 
Anna-Greta har under många år varit en trygghet för både barn, UNF:are och andra inom 
IOGT-NTO-rörelsen lokalt i Råda och i hela Värmland. Hon är en möjliggörare som genom 
sin fina Junis-känsla bidrar till positiva upplevelser för barn och unga. Hon ser potential i och 
är en trygghet för unga som påbörjar och utvecklar sin ledarresa inom Junis. Anna-Greta är en 
förkämpe för barns rättigheter och har verkligen ett hjärta som klappar för Junis. 
 
   § 21 
 
HÄLSNING 
 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förbundsordförande Karin Wester hälsade till Junis genom 
ett förinspelat videoinslag och utmanade Junis ledare att ta kontakt med NSF på sin ort och 
delta på någon av deras verksamheter.  
 
   § 22 
 
MOTION NR 6 ANGÅENDE ATT ÖPPNA UPP KURSGÅRDS- OCH SAMLINGS-
LOKALFONDEN FÖR FLER ANLÄGGNINGAR 
 
Förbundsordförande Mona Örjes berättade om Kursgårds- och samlingslokalfonden och riks-
styrelsens förslag, som förbundsstyrelsen yrkar bifall på.  
  

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
att avslå första att-satsen, samt 
 
att bifalla andra att-satsen i motion nr 6. 
 

Johnny Boström, Värmland, tillstyrkte förbundsstyrelsens förslag om att göra en översyn om 
kriterierna för bidrag från fonden. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens och riksstyrelsens förslag 
 
att  avslå första att-satsen i motion nr 6, samt 
 
att bifalla andra att-satsen, vilket innebär att den nya förbundsstyrelsen får i uppdrag att 

göra en översyn av kriterierna för Kursgårds- och samlingslokalfonden. 
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  § 23 
 
AJOURNERING 
 
Förhandlingarna ajournerades för fika kl. 10.15. 
 

Ordf: Birgitta Olli 
Sekr: Ylva Larsson 

 
§ 24 

  
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR 
  
Förhandlingarna återupptogs kl. 11.00. 
   

§ 25 
 

DEBATT ANGÅENDE MOTION NR 2 ANGÅENDE ”BERÄKNINGSUNDERLAG 
FÖR DISTRIKTS- OCH FÖRENINGSBIDRAG”, MOTION NR 3 ANGÅENDE ”VI 
ÖNSKAR FÅ TILLBAKS VÅR TRYGGHET!”, MOTION NR 4 ANGÅENDE ”HUR 
FÖRDELAS FÖRBUNDETS BIDRAG MELLAN DISTRIKTEN OCH VAD FÅR VI 
FÖR PENGARNA?” OCH MOTION NR 5 ANGÅENDE ”FÅR DISTRIKTEN RÄTT-
VISA FÖRBUNDS-BIDRAG?” 
  
Till Junis kongress har det inkommit fyra motioner som i sina yrkanden liknar varandra och 
förbundsstyrelsen har därför valt att ge ett gemensamt svar på motionerna. 
  
I två av motionerna (2 och 3) yrkas att beräkningsunderlag för grundstöd till föreningar och 
distrikt som tidigare ska bygga på medlemssiffror med ett års eftersläpning.  
Motion 2 vill även att förändringar i beräkningsunderlagen ska beslutas av kongressen.  
Motion 3 vill även att stöden 2022 ska betalas ut för det år som är bäst av 2019, 2020 eller 
2021. 
  
Motion 4 och 5 vill att distrikt med egen personal ska få extra stöd utifrån antalet medlemmar.  
Motion 4 vill också att det inte ska anställas fler verksamhetsutvecklare under mandat-
perioden. 
  
Ekonomiutskottets yttrande över motion 2-5 angående förenings- och distriktsstöd 
När det gäller motion 2 och 3 instämmer ekonomiutskottet i förbundsstyrelsens argument för 
avslag på båda motionerna. Ekonomiutskottet anser att det under hela året är möjligt att göra 
beräkningar och följa medlemsutvecklingen och göra insatser för att försöka öka medlems-
antalet. Ekonomiutskottet anser också att medlemsantalet ska ge snabbare effekt på förbunds-
bidraget.  
  
Ekonomiutskottet instämmer i förbundsstyrelsens förslag att bifalla tredje att-satsen i motion 
4 och de två tilläggs-att-satser som de föreslår, samt avslag på första och andra att-satsen. 
Dessutom instämmer ekonomiutskottet i förslaget att avslå motion 5. 
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Ekonomiutskottet anser att det är bekymmersamt att medlemsantalet minskar när vi enligt 
tidigare kongressbeslut skulle arbeta för att dubbla antalet medlemmar. Hur kan vi på bästa 
sätt använda de resurser som Junis totalt har till förfogande i form av ekonomi, personella 
resurser och ideella krafter?  
  
Ekonomiutskottet föreslår att förbundsstyrelsen under kongressperioden genomlyser verksam-
heten och olika former av resurser i hela landet. Detta för att på bästa sätt använda och stödja 
olika former av ekonomiska bidrag och personella resurser, att för Junis bästa göra en kraft-
samling och att alla på olika nivåer bidrar efter förmåga med sina resurser, både ekonomiska 
och personella. 
  
En film från Skaraborgs distrikt visades upp som föredragning av motion nr 3, 4 och 5.  
  
Ulrika Hagen, Södermland ville få följande medskick till förbundsstyrelsen: ”Det är bra om 
man upprättar en handlingsplan med distrikten där föreningarna varit delaktiga innan, på 
t.ex.1 till 5 år där man diskuterar kortsiktiga och långsiktiga problem och utmaningar i 
distriktet samt visionerar om framtidens mål.” 
  
Ett flertal ombud yttrade sig i debatten. 
  
Kongressen beslöt i enlighet med presidiets förslag 
  
att fatta beslut om varje motion för sig. 
  

§ 26 
  

BESLUT ANGÅENDE MOTION NR 2 ANGÅENDE ”BERÄKNINGSUNDERLAG 
FÖR DISTRIKTS- OCH FÖRENINGSBIDRAG”  
  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
  
att avslå motion nr 2. 
  
Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta 
  
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt 
  
att  förbundsstyrelsen under kongressperioden ska genomlysa verksamhet och resurser 

i hela landet för att dessa ska användas på bästa sätt. 
  

Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, drog tillbaka andra att-satsen i deras egen 
distriktsmotion. 

  
Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta 
  
att bifalla första att-satsen. 
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Ulrika Köhn, Västernorrland, föreslog kongressen besluta  
  
att avslå motion 2, men bifalla ekonomiutskottets förslag. 
  
Maria Haglund, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
  
att bifalla ekonomiutskottets förslag. 

  
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
  
att avslå motionens båda att-satser. 
  
Kongressen beslöt i enlighet med ekonomiutskottets förslag 
  
att förbundsstyrelsen under kongressperioden ska genomlysa verksamhet och resurser i 

hela landet för att dessa ska användas på bästa sätt. 
   
 § 27 

  
INFORMATION FRÅN VALBEREDNING 
  
Johnny Boström från valberedningen framförde valberedningens tack till alla kontakter de 
haft under året (de har haft 29 möten).  
Med anledning av att valberedningen har fått ett sent avhopp på sin tilltänkta styrelse informe-
rade Johnny Boström om att de ska ha ett sista möte kl. 21.00 på lördag kväll. 
Valberedningens slutliga förslag kommer att presenteras i VoteIT under natten. 
  
Kongressen beslöt i enlighet med presidiets förslag 
  
att nya nomineringar, som reaktion på valberedningens förslag, ska göras senast söndag  

4 juli kl. 10.00. 
 

 § 28 
AJOURNERING 
  
Förhandlingarna ajournerades för lunch kl 12.30. 
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Lördagen den 3 juli ANDRA SESSIONEN 
  Ordf: Birgitta Olli 
 Sekr: Ylva Larsson 
   
  § 29 
  
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR 
  
Förhandlingarna återupptogs kl. 13.30. 
  
 § 30 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 
  
Röstlängden justerades till 74 ombud. 
  
 § 31 

  
BESLUT ANGÅENDE MOTION NR 3 ANGÅENDE ”VI ÖNSKAR FÅ TILLBAKS 
VÅR TRYGGHET!”  
  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
  
att avslå motion nr 3. 
  
Ingvar Holgersson, Skaraborg, föreslog kongressen besluta 
  
att bifalla motion nr 3. 
  

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
  
att avslå motionens båda att-satser. 
  

§ 32 
  

BESLUT ANGÅENDE MOTION NR 4 ANGÅENDE ”HUR FÖRDELAS FÖRBUN-
DETS BIDRAG MELLAN DISTRIKTEN OCH VAD FÅR VI FÖR PENGARNA?” 
  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
  
att avslå första och andra att-satsen,   
  
att bifalla tredje att-satsen, 
   
att förbundet ska bistå föreningar och distrikt som riskerar att säga upp sin/sina med-

arbetare praktiskt till exempel med rådgivning, samt 
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att förbundet med hjälp av engångsstöd ska hjälpa föreningar som riskerar att behöva 
säga upp sin/sina medarbetare. 

  
Ingvar Holgersson, Skaraborg, föreslog kongressen besluta 
  
att bifalla motionen. 
  
Marianne Hallbert, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta  
  
att bifalla första och tredje att-satsen.  
  
Elin Morén, Jämtland, föreslog kongressen besluta 
  
att  avslå förbundsstyrelsens andra att-sats. 
  
Ulrika Hagen, Södermanland, föreslog kongressen besluta  
  
att  bifalla förbundsstyrelsens och ekonomiutskottets förslag. 
  

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
  
att avslå första att-satsen, 
  
att  avslå andra att-satsen, 
  
att bifalla tredje att-satsen, innebärande att förbundet med hjälp av engångsstöd ska hjälpa 

distrikt som annars måste säga upp sin konsulent,  
 
att förbundet ska med hjälp av engångsstöd hjälpa föreningar som riskerar att behöva säga 

upp sin/sina medarbetare, samt 
  
att förbundet ska bistå föreningar och distrikt som riskerar att säga upp sin/sina med-

arbetare praktiskt till exempel med rådgivning. 
  

§ 33 
  

BESLUT ANGÅENDE MOTION NR 5 ANGÅENDE ”FÅR DISTRIKTEN RÄTTVISA 
FÖRBUNDSBIDRAG?” 
  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
  
att avslå motion nr 5. 
  
Ingvar Holgersson, Skaraborg, föreslog kongressen besluta 
  
att bifalla motion nr 5. 
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Marianne Hallbert, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta  
  
att  bifalla motion 5 i sin helhet. 

  
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
  
att avslå motion 5 i sin helhet. 
 

Ordf: Mats Gunnarsson 
Sekr: Ann-Marie Engström 
 

    § 34 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE ARBETSPLAN FÖR  
2022–2023 
 
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, presenterade arbetsplanen genom en förinspelad film. 
 
Barn- och ledarutskottets yttrande över förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan  
2022-2023  
 
Vi anser att styrelsens förslag inbegriper Junis alla delar samt organisatoriskt är nivåneutralt. 
Målen är realistiska och känns relevanta för Junis verksamhet. Målen kan appliceras på såväl 
förbunds-, distrikts- som föreningsnivå inom organisationen. 
 
Junis hemsida är idag riktad till ledare och andra vuxna. Utskottet anser att en barnorganisa-
tion som värnar om demokrati ska ha en hemsida där medlemmarna och huvudsaklig mål-
grupp känner sig välkomna.  
 

Barn- och ledarutskottet föreslog kongressen besluta 
 
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan, samt 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över hur det ska bli lättare för barn att hitta 

till redan befintliga delar av hemsidan som vänder sig till barn. 
 
Påverkansutskottets yttrande över förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan 2022-2023 
 
Påverkansutskottet har kollat särskilt på påverkansplattformen och de delarna av arbetsplanen 
som rör påverkansarbete. Vi hade inledningsvis flera större medskick till förbundsstyrelsen 
rörande påverkansplattformens fokus och utformning. Mycket av det vi tagit upp har för-
bundsstyrelsen tagit hänsyn till i sitt slutgiltiga förslag till kongressen vilket vi ser som väldigt 
positivt.  
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En positiv förändring som gjordes efter vårt medskick är tillägget om att driva gemensamma 
kampanjer, som står i stycket ”Fler personer engagerar sig i Junis påverkansarbete” i arbets-
planen. Detta tror vi kan engagera fler medlemmar i påverkansarbetet och göra Junis till en 
kraft att räkna med i frågor vi väljer att driva gemensamt.  
 
Påverkansutskottet anser att det i arbetsplanen i sin nuvarande form är klurigt att förstå hur 
den ska realiseras och av vem, och välkomnar förbundsstyrelsens förslag om att komplettera 
den med en ”idélista” för förbundets olika nivåer efter att den är antagen av kongressen. 
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
att som ett tillägg under rubriken Rörelsegemensamt efter ”Vi strävar alltid... UNF 

eller NSF” lägga till meningen ”I samarbete med övriga förbund vill vi bli 
bättre på att engagera barnens närstående som medlemmar och ledare.” 

 
Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, önskade att göra ett medskick till nästkom-
mande förbundsstyrelsen om att de bör driva påverkansarbete kring barnens rätt till 
meningsfull fritid. Det kan till exempel handla om insändare eller lokala aktioner vid 
nedstängningar av fritidsgårdar. 

 
Maria Haglund, Uppsala, föreslog kongressen besluta 

 
att  man i digitala versionen av arbetsplanen har länkar till fördjupningar i olika områ-

den så som t.ex. Vit jul och Ludde. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade bifall på Maria Haglunds förslag. 
 

Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta 
 
att  stryka ”I utsatthet” från titeln ”Junis driver på samhällsförändringar för barn i ut-

satthet”. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Pontus Beskow Borgs förslag. 
 
Johnny Boström, Värmland, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag. 
 

Andreas Pettersson, Blekinge, föreslog kongressen besluta 
 
att  förbundet ska göra en lättläst arbetsplan. 
 
Andreas Pettersson, Blekinge, föreslog kongressen besluta 
 
att det startas en förening för LSS-personer. 
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Maria Haglund, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att under rubriken ”Junis driver på för samhällsförändringar för barn i utsatthet” 

ändra början på första meningen till ”Många fler behöver stödja…”. 
 

 § 35 
 
AJOURNERING 
 
Mötet ajournerades i 10 minuter för att förbundsstyrelsen skulle fundera kring lagda förslag. 
 
  § 36 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR 
 
Förhandlingarna återupptogs kl 14.50. 
 
  § 37 
 
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 
ANGÅENDE ARBETSPLAN FÖR 2022–2023 
 
Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Andreas Pettersons båda förslag. 
 
Förbundsstyrelsen yrkade bifall på Maria Haglunds förslag.  
 
Kongressen beslöt 
 
att avslå Andreas Petterssons båda förslag, 
 
att avslå Pontus Beskow Borgs förslag, 
 
att bifalla Maria Haglunds förslag innebärande att man i digitala versionen av arbetsplanen 

har länkar till fördjupningar i olika områden så som t.ex. Vit jul och Ludde, 
 
att bifalla Maria Haglunds förslag att under rubriken ”Junis driver på för samhällsföränd-

ringar för barn i utsatthet” ändra början på första meningen till ”Många fler behöver 
stödja...” samt 

 
att med gjorda justeringar fastställa föreliggande förslag till arbetsplan för  

Junis 2022 – 2023. 
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 § 38 
 
HÄLSNING 
 
Malin Thorson från studieförbundet NBV framförde en hälsning genom ett förinspelat video-
inslag. 
 
   § 39 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT 
 
Förbundsstyrelsens förslag angående medlemsavgift ansågs föredraget i och med utskickat 
förslag. 
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  
 
att  förbundsmedlemsavgiften till Junis 2022 fastställs till 0 kronor, samt  
 
att  förbundsmedlemsavgiften till Junis 2023 fastställs till 0 kronor. 
 
Edgar Weylandt, Blekinge, föreslog kongressen besluta 
 
att anställda ska betala en liten avgift i medlemsavgift, förslagsvis 50 kr. 
  

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Edgar Weylandts förslag. 
 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
 
att avslå Edgar Weylandts förslag,  
 
att förbundsmedlemsavgiften till Junis 2020 fastställs till 0 kr, samt 
 
att förbundsmedlemsavgiften till Junis 2021 fastställs till 0 kr. 
 
   § 40 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE RESEERSÄTTNING TILL 
KONGRESSOMBUDEN VID 2023 ÅRS KONGRESS  
 
Förbundsstyrelsens förslag angående reseersättning till kongressombuden vid 2023 års kon-
gress ansågs föredraget i och med utskickat förslag. 
 
Johnny Boström, Värmland, ställde frågan kring om Junis ombud ska börja betala för sitt del-
tagande på kongressen. 
 
Cia Grill och Mona Örjes, förbundsstyrelsen, menade att liggande förslag ska gälla, inte minst 
ur demokratisk synpunkt så att alla distrikt kan närvara.  
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Förbundsstyrelsens föreslog kongressen besluta  
 
att  utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2023 års kongress är 

Junis reseriktlinjer,  
 

att  ordinarie ombud vid 2023 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste 
färdsätt hemorten-kongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i förekom-
mande fall,  

 
att  till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då 

resa företas med bil 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 2023 års kongress kostnadsfritt erbjuds logi, kongresspaket 

inklusive invignings- och avslutningsfest samt lunch och ombudsfika varje för-
handlingsdag. 

 
Krister Karlsson, Skåne, föreslog kongressen besluta  
  
att i tredje att-satsen lägga till ”skattefri” före ”bilersättning enligt inkomstskatte-

lagens regler”  
  

Förbundsstyrelsen jämkade sig med förslaget. 
  

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens jämkade förslag  
 

att  utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2023 års kongress är Junis 
reseriktlinjer,  

 
att  ordinarie ombud vid 2023 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färd-

sätt hemorten-kongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,  
 
att  till protokollet notera att skattefri bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår 

då resa företas med bil i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte överstiger vad 
enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med allmänna kommunika-
tionsmedel skulle ha kostat, samt  

 
att  ordinarie ombud vid 2023 års kongress kostnadsfritt erbjuds logi, kongresspaket inklu-

sive invignings- och avslutningsfest samt lunch och ombudsfika varje förhandlingsdag. 
 
  § 41 
 
AJOURNERING 
 
Mötet ajournerades för fikapaus kl 15.25. 
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Ordf: Birgitta Olli 
Sekr: Ann-Marie Engström 

 
 § 42 

 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR 
 
Förhandlingarna återupptogs kl 16.00. 
 
   § 43 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE RAMBUDGET FÖR  
2022–2023 

Budgetpunkten inleddes med en film där Cia Grill, förbundsstyrelsen, förklarade underlaget 
till förbundsstyrelsens rambudget. 

Junis har de senaste åren arbetat med att ställa om sina ekonomiska förutsättningar till mins-
kade intäktskällor. Främst är det intäkterna från Miljonlotteriet som minskat och tyvärr väntas 
ökade minskningar under kommande mandatperiod. Under 2020 och 2021 har pandemin 
också påverkat förutsättningarna för att bedriva Junis verksamhet. En av konsekvenserna av 
det är att Junis medlemsantal har minskat. För att hantera konsekvenserna av Miljonlotteriets 
intäktsminskning och ett reducerat antal medlemmar har förbundet intensifierat arbetet med 
att söka externa projektmedel. Det arbetet kommer fortsätta under kommande mandatperiod. 
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  
 
att  godkänna förslaget till rambudget för perioden 2022-2023, samt 
 
att  det bokförda värdet av det egna kapitalet ska uppgå till minst 20 miljoner kronor 

per 31 december 2023.  
 
Ekonomiutskottets yttrande angående förbundsstyrelsens förslag till rambudget för 
2022-2023 
 
Ekonomiutskottet är bekymrade över att förslaget innehåller så stort uttag från eget kapital, 
men det är bra att förbundsstyrelsen föreslår att det bokförda värdet av det egna kapitalet ska 
uppgå till minst 20 miljoner kronor per 31 december 2023. Detta innebär att förbundsstyrelsen 
behöver se över ekonomin under perioden. 
Ekonomiutskottet har i sitt uttalande om motion 4 och 5 föreslagit att förbundsstyrelsen under 
kongressperioden ska genomlysa verksamheten och olika former av resurser i hela landet. 
Detta för att på bästa sätt använda och stödja olika former av ekonomiska bidrag och perso-
nella resurser. Ekonomiutskottet anser att detta även innebär att förbundsstyrelsen då ser över 
ekonomin för att få en budget i balans till år 2024. 
 

Ekonomiutskottet föreslog kongressen besluta 
 
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt 
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att  förbundsstyrelsen under kongressperioden ska se över ekonomin för en budget i 
balans till år 2024. 

 
Det visades en kort film om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete för att förtydliga vart 
en del av våra pengar till det internationella arbetet går.  

 
Ingvar Holgersson, Skaraborg föreslog kongressen besluta 
 
att  det görs ett tillägg med en att-sats där vi kan få och se mätbara mål och styrmedel. 
 

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Ingvar Holgerssons förslag. 
 
Kongressen beslöt 
 
att  avslå Ingvar Holgerssons förslag, 
 
att  förbundsstyrelsen under kongressperioden ska se över ekonomin för en budget i balans 

till år 2024, samt 
 
att  fastställa förslag till rambudget för Junis för perioden 2022–2023.  
 

Sekr: Ylva Larsson  
 

   § 44 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE STYRANDE DOKUMENT 
OCH PRINCIPIELLA BESLUT 
 
I Junis har det över tid funnits 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. Det kan göra det svårt att veta vad som egentligen gäller och även 
svårt att ta reda på detta.  
Förbundsstyrelsen genomförde under den tidigare kongressperioden en inventering av sty-
rande dokument och beslut. I och med den här kongressen vill vi göra ett antal mindre juste-
ringar samt visa på vilka beslut som fortfarande gäller. Vår förhoppning är att det i och med 
detta blir tydligt för alla vad som gäller, när och varför.  
Detta kommer sedan även ske på alla kongresser framöver så att det senaste kongressproto-
kollet alltid innehåller de principiella beslut som är aktuella och en lista över de styrande 
dokument som gäller. 
 
Bilagt detta beslut finns två handlingar. Lista A innehåller principiella beslut som förbunds-
styrelsen föreslår ska kvarstå. Lista B innehåller nu gällande plattformar, policys och riktlin-
jer.  
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

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

att notera nu gällande principer, policys samt riktlinjer.  

 
Lista A 

Kongressår 
Beslut på Junis kongresser med 
giltighet längre än innevarande 
mandatperiod 

Motivering 

1999 § 115 – Juniordistrikten ska inför 
varje årsskifte tillställas aktuell in-
formation om vilka stödformer som 
är aktuella från förbundet. 
  

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

2005 § 58 – Revisorerna ska revidera 
hela verksamheten och inte bara 
ekonomin. 
 
  

Ingår enligt god revisionssed i revisorernas upp-
drag. 

2005 § 98 – Förbundsstyrelsen (FS) ska 
iaktta försiktighet med kostnads-
ökningar som innebär långsiktiga 
åtaganden. 
  

Förbundsstyrelsen arbetar utifrån kongressbudge-
ten, förändringar under mandatperioden och med 
respekt för Junis och vår verksamhet.  

2009 § 36 – Löneutfyllnad för avgående 
förbundsordförande (FO) begränsas 
till 6 månader. 
  

Regleras i valberedningens förslag till kongress. 

2017 § 68 Det ska finnas möjlighet att 
köpa profilprodukter som är ekolo-
giska 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 beslu-
tet men att principen kan vara kvar som påmin-
nelse. 
 

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 på-
minnelse. 
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Lista B 
 
Plattformar 

• Påverkansplattform 
• Barnplattform 
• Ledarplattform 

 
Policys 

• Ledaretisk policy 
• Miljöpolicy 
• Rörelsegemensam tobakspolicy 
• Arbetsgivarpolicy 
• Integritetspolicy (GDPR) 

 
Riktlinjer 

• Riktlinjer för lek 
 
Kongressen beslöt  
 
att bilagda lista (A) på principiella beslut från 1997 och framåt anses gällande och ska fort-

satt betecknas Junis principer, samt 
 
att notera nu gällande principer, policys samt riktlinjer.  
 

 § 45 
 
SÅNG OCH INFORMATION 
 
Torbjörn Bergvall och Örjan Åberg från Örebro distrikt ledde församlingen i sång och dans. 
 
Johan Rapakko och Anders Paulsen berättade om kvällens aktiviteter. Det blir quiz m.m.  
kl. 19.30 i Zoom. 
 
  § 46 
 
AJOURNERING 
 
Förhandlingarna ajourneras för dagen kl. 17.00. 
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Söndagen den 4 juli  TREDJE SESSIONEN  
Ordf: Mats Gunnarsson 
Sekr: Henrietta Thyresson Stenqvist 

 
§ 47 

 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR 
 
Förhandlingarna återupptogs kl. 9.00. 
 
   § 48 
 
PARENTATION 
 
Förhandlingarna inleddes med en parentation och Mats Gunnarssons ord om det gångna året. 
Det hölls en tyst minut.  
 
   § 49 

 
INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN 

 
Gunnevi Lehtinen Johansson, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedning-
ens förslag till ny förbundsstyrelse. Valberedningens nya förslag till styrelse innehåller tio 
ledamöter: 
 
Ordförande:  Mona Örjes, Enköping  omval   
Vice ordförande: Anneli Bylund, Karlstad  nyval   
Sekreterare:  Pär Forsström, Söderhamn  ny post   
Kassör:  Cia Grill, Torpsbruk omval   
Utbildningsledare: Christine Bokström, Järvsö nyval   
Ledamöter:   
Josefin Bogelid, Vetlanda ny post   
Isak Folcker, Växjö  nyval   
Aya Turani, Brålanda  nyval   
Daniel Andersson, Sandviken  nyval   
Carl Wennerstrand, Åsa  nyval  
 
Den föreslagna styrelsen presenterade sig kort. En längre presentation av varje kandidat 
ansågs föredragen i och med det i förväg utskickade förslaget. 
 

 § 50 
 
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Kongressen beslöt 
 
att fastställa röstlängden till 73 röstberättigade ombud. 
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 § 51 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE REVIDERADE STADGAR 
 
Frågan ansågs föredragen i och med tidigare utskickade handlingar.  
 
Inför kongressen 2019 gjordes en större omarbetning av Junis stadgar i sin helhet. Inför årets 
kongress föreslås endast mindre justeringar som komplettering till 2019 års stora om-
arbetning.  
 
Inga förändringar föreslås i föreningarnas normalstadgar, utan fokus är förbundets stadgar 
paragraf 1:4 och 1:5, samt distriktets stadgar och några andra mindre justeringar som finns 
beskrivna i den följande tabellen.  
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
att med föreslagna ändringar anta Junis stadgar. 

 
Mötesutskottets yttrande angående förbundsstyrelsen förslag om reviderade stadgar 
 
Mötesutskottet har tittat på förslaget och tillsammans med representanter från förbundsstyrel-
sen diskuterat förslaget och har inga ytterligare åsikter annat än att förslaget är bra och det är 
mindre förändringar som föreslås.  
 

Mötesutskottet föreslog kongressen besluta 
 
att  bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 
 Nuvarande formulering Ny formulering Motivering 

§1:1 § 1:1 Organisation  
Junis är en nykterhets- och barn-
organisation i Sverige. Junis är en 
del av IOGT International. Junis 
är religiöst neutralt och partipoli-
tiskt obundet.  

§ 1:1 Organisation  
Junis är en nykterhets- och barn-
organisation i Sverige. Junis är en 
del av Movendi International 
 
Junis är religiöst neutralt och par-
tipolitiskt obundet.  
 

IOGT International har bytt 
namn och heter numera Movendi 
International. 

§1:4 § 1:4 Medlemmar och ledare  
Den som har ansökt om medlem-
skap och registrerats i förbundets 
medlemsregister är medlem i 
Junis (registrerad medlem). För 
att förbli medlem ska medlem-
men varje år bekräfta sitt med-
lemskap.  
  
Den som inte har lovat det som 
sägs i medlemslöftet senast det år 
medlemmen fyller 12 år är inte 
längre medlem.  
   

§ 1:4 Medlemmar och ledare  
Den som har ansökt om medlem-
skap och registrerats i förbundets 
medlemsregister är medlem i 
Junis (registrerad medlem). För 
att förbli medlem ska medlem-
men varje år bekräfta sitt med-
lemskap.  
  
En person kan inneha medlem-
skap i mer än en lokalförening. 
   
Efter 15 års ålder kan endast den 
som är ledare vara medlem. En 

I och med det nya medlems-
registret eBas är alla medlemmar 
löftesbundna oavsett ålder så där-
för föreslås 12-årsgränsen tas 
bort. 
 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor godkänner 
att en medlem kan ha likvärdiga 
medlemskap i flera föreningar 
inom samma organisation så där-
för föreslås en konsekvensänd-
ring av Junis stadgar för att god-
känna detta.  
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 Nuvarande formulering Ny formulering Motivering 

Varje medlem kan ha lokalt med-
lemskap i flera föreningar men 
kan bara vara registrerad medlem 
i en enda förening.  
  
Efter 15 års ålder kan endast den 
som är ledare vara medlem. En 
ledare är automatiskt medlem i 
Junis och räknas inte som regi-
strerad medlem enligt första 
stycket. Den som är ledare inom 
Junis ska vara medlem i något av 
IOGT-NTO-rörelsens övriga för-
bund.  
  
Varje registrerad medlem i Junis 
registreras även som medlem i 
UNF det år medlemmen fyller 15 
år.  
 

ledare är automatiskt medlem i 
Junis och räknas inte som regi-
strerad medlem enligt första 
stycket. Den som är ledare inom 
Junis ska vara medlem i något av 
IOGT-NTO-rörelsens övriga för-
bund.  
  
Varje registrerad medlem i Junis 
registreras även som medlem i 
UNF det år medlemmen fyller 15 
år.  
 

§1:5 § 1:5 Medlemslöfte  
Varje medlem i Junis ska lova 
följande senast det år medlem-
men fyller 12 år:  
 
Som medlem i Junis lovar jag att 
arbeta för ett bättre samhälle uti-
från IOGT-NTO-rörelsens grund-
satser. Därmed lovar jag att leva 
helnyktert, det vill säga att inte 
använda alkoholdrycker med 
högre alkoholhalt än 2,25 volym-
procent, narkotika eller andra gif-
ter med berusande effekt. 
  

§ 1:5 Medlemslöfte  
Den som vill bli medlem i Junis 
ska avlägga följande medlems-
löfte:  
  
Som medlem i Junis lovar jag att 
arbeta för ett bättre samhälle uti-
från IOGT-NTO-rörelsens grund-
satser. Därmed lovar jag att leva 
helnyktert, det vill säga att inte 
använda alkoholdrycker med 
högre alkoholhalt än 2,25 volym-
procent, narkotika eller andra gif-
ter med berusande effekt.  

Konsekvensändring (borttagning 
av första meningen) med anled-
ning av ändringarna i §1:4 

§2:4 § 2:4 Kongressombud  
Kongressen har åttio ombud som 
väljs av distriktens årsmöten. 
Varje distrikt representeras av 
minst tre ombud. Kvarvarande 
platser fördelas enligt ojämkad 
uddatalsmetod efter hur många 
registrerade medlemmar 
distrikten hade den 31 december 
året före kongressen. Distriktet 
har rätt till två ersättare för varje 
ombud. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning. 

§ 2:4 Kongressombud  
Kongressen har åttio ombud som 
väljs av distriktens årsmöten. 
Varje distrikt representeras av 
minst tre ombud. Kvarvarande 
platser fördelas enligt ojämkad 
uddatalsmetod efter hur många 
registrerade medlemmar 
distrikten hade den 31 december 
året före kongressen. Distriktet 
har rätt till två ersättare för varje 
ombud. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning. 
Distriktsstyrelsen kan utse yt-
terligare ombud och ersättare 
om ombuds- och ersättarplat-
serna inte fylls på distrikts-
årsmötet. 
 
 
 
 

Tillägg för att stödja det prak-
tiska hanterandet som ofta sker 
där distriktsstyrelsen av distrikts-
årsmötet får i uppdrag att an-
tingen genomföra eller komplet-
tera valen till kongressens om-
budsplatser (och/eller ersättare). 
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 Nuvarande formulering Ny formulering Motivering 

§2:5 § 2:5 Mötesrättigheter och 
beslutsformer  
Varje medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har närvaro- och yttran-
derätt på kongressen. Mötesord-
föranden kan ge yttranderätt till 
andra närvarande.  
  
Varje ombud har förslags- och 
rösträtt. Varje ledamot av för-
bundsstyrelsen och riksstyrelsen 
samt föredragande revisor har 
förslagsrätt.  
 
Ingen har rösträtt i frågor som rör 
egen förvaltning eller eget 
arvode. 
  
Val sker genom acklamation 
eller, om någon röstberättigad 
begär det, genom sluten omröst-
ning. Vid lika röstetal avgör lot-
ten. En röst på fler personer än 
det antal som ska väljas, eller på 
någon som inte är nominerad till 
valet, är ogiltig.  
  
Kongressen avgör andra frågor 
om mötesregler när de kommer 
upp.  
 

§ 2:5 Mötesrättigheter och 
beslutsformer  
Varje medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har närvaro- och yttran-
derätt på kongressen. Mötesord-
föranden kan ge yttranderätt till 
andra närvarande.  
  
Varje medlem i IOGT-NTO-
rörelsen har förslagsrätt. Varje 
ombud har rösträtt.   
Ingen har rösträtt i frågor som 
rör egen förvaltning eller eget 
arvode.  
  
Val sker genom acklamation 
eller, om någon röstberättigad be-
gär det, genom sluten omröst-
ning. Vid lika röstetal avgör lot-
ten. En röst på fler personer än 
det antal som ska väljas, eller på 
någon som inte är nominerad till 
valet, är ogiltig.  
  
Kongressen avgör andra frågor 
om mötesregler när de kommer 
upp.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår en 
förändring där alla medlemmar 
har förslagsrätt under Junis kon-
gress, det förenklar den demokra-
tiska processen och mer tillgäng-
ligt eftersom alla får möjlighet att 
delta och lägga förslag.  

§3:6 § 3:6 Distriktsårsmötesärenden  
På ett ordinarie distriktsårsmöte 
ska följande ärenden tas upp:  
 
Inledning 
a) fastställande av föredrag-
ningslista 
b) fastställande av antalet an-
mälda och närvarande ombud och 
övriga röstberättigade deltagare 
c) ställningstagande till om 
distriktsårsmötet har kallats enligt 
stadgarna 
d) ställningstagande till om 
distriktsårsmötet är beslutsmäss-
igt 
e) val av ordförande och sekre-
terare för mötet, minst två röst-
räknare och minst två protokoll-
justerare 
f) rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott 
 
Tillbakablick 
g) föredragning av distriktssty-
relsens verksamhetsberättelse 

§ 3:6 Distriktsårsmötesärenden  
På ett ordinarie distriktsårsmöte 
ska följande ärenden tas upp:  
 
Inledning 
a) fastställande av föredrag-
ningslista 
b) fastställande av antalet an-
mälda och närvarande ombud och 
övriga röstberättigade deltagare 
c) ställningstagande till om 
distriktsårsmötet har kallats enligt 
stadgarna 
d) ställningstagande till om 
distriktsårsmötet är beslutsmäss-
igt 
e) val av ordförande och sekre-
terare för mötet, minst två röst-
räknare och minst två protokoll-
justerare 
 
Tillbakablick 
f) föredragning av distriktssty-
relsens verksamhetsberättelse 
g) föredragning av distriktssty-
relsens ekonomiska berättelse 

Fem förändringar föreslås 
- Ta bort ”Rapport om even-

tuella distriktsårsmötes-
utskott” 

- Ta bort kravet på att välja 
sekreterare men kravet på 
fem ledamöter kvarstår 

- Ta bort ”nominering av en 
ledamot till förbundsstyrel-
sen” 

- Lägga till ”form” i me-
ningen beslut om tid, 
plats och form för nästa 
distriktsårsmöte” för att 
tydliggöra att årsmötet kan 
ta ställning till att årsmötet 
kan genomföras både 
fysiskt och digitalt 

- Vi förenklar lite kring hur 
distriktsårsmötets protokoll 
ska tillgängliggöras  
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 Nuvarande formulering Ny formulering Motivering 

h) föredragning av distriktssty-
relsens ekonomiska berättelse 
i) föredragning av revisions-
berättelse 
j) fastställande av resultaträk-
ning och balansräkning 
k) beslut i frågan om ansvars-
frihet för ledamöterna i distrikts-
styrelsen 
 
Framtiden 
l) beslut om motioner och för-
slag 
m) beslut om ersättningar 
n) beslut om arbetsplan för det 
pågående kalenderåret och det 
kommande kalenderårets första 
sex månader 
o) beslut om eventuell medlems-
avgift för det kommande kalen-
deråret 
p) beslut om budget för det på-
gående kalenderåret 
 
Val m.m. 
q) beslut om antal ledamöter, 
minst fem, i distriktsstyrelsen 
samt om deras mandattid 
r) val av ordförande, sekreterare 
och kassör samt eventuella ytter-
ligare ledamöter i distriktsstyrel-
sen 
s) val av två revisorer och två 
ersättare 
t) val av valberedning med 
minst två ledamöter, varav en 
sammankallande, och eventuella 
ersättare 
u) val av kongressombud och er-
sättare det år som kongress hålls 
v) nominering av en ledamot till 
förbundsstyrelsen 
w) eventuella ytterligare val 
x) beslut om tid och plats för 
nästa distriktsårsmöte 
y) beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 
 
Protokollet från distriktsårsmötet 
ska inom två månader lämnas till 
förbundsstyrelsen, ombuden, 
distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga före-
ningar inom distriktet. Det ska 
också finnas tillgängligt på 
distriktsexpeditionen eller hos 
distriktsstyrelsens ordförande. 
  

h) föredragning av revisions-
berättelse 
i) fastställande av resultaträk-
ning och balansräkning 
j) beslut i frågan om ansvars-
frihet för ledamöterna i distrikts-
styrelsen 
 
Framtiden 
k) beslut om motioner och för-
slag 
l) beslut om ersättningar 
m) beslut om arbetsplan för det 
pågående kalenderåret och det 
kommande kalenderårets första 
sex månader 
n) beslut om eventuell medlems-
avgift för det kommande kalen-
deråret 
o) beslut om budget för det på-
gående kalenderåret 
 
Val m.m. 
p) beslut om antal ledamöter, 
minst fem, i distriktsstyrelsen 
samt om deras mandattid 
q) val av ordförande och kas-
sör samt eventuella ytterligare 
ledamöter i distriktsstyrelsen 
r) val av två revisorer och två 
ersättare 
s) val av valberedning med 
minst två ledamöter, varav en 
sammankallande, och eventuella 
ersättare 
t) val av kongressombud och er-
sättare det år som kongress hålls 
u) eventuella ytterligare val 
v) beslut om tid, plats och 
form för nästa distriktsårsmöte 
w) beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 
 
Protokollet ska göras tillgängligt 
för förbundsstyrelsen, ombuden, 
distriktsstyrelsens ledamöter, 
revisorerna och samtliga före-
ningar inom distriktet inom två 
månader.  
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 Nuvarande formulering Ny formulering Motivering 

§3:7 § 3:7 Distriktsstyrelse  
Distriktsårsmötet ska välja en sty-
relse med minst fem ledamöter. 
Ordförande, sekreterare och kas-
sör väljs särskilt. Ledamöterna 
väljs för tiden intill slutet av nästa 
eller nästnästa ordinarie distrikts-
årsmöte. Om distriktsårsmötet 
ajournerar sig kan det dock be-
sluta att de nyvalda ledamöterna 
ska tillträda vid en tidpunkt som 
infaller innan årsmötet har avslu-
tats.  
  
Distriktsstyrelsen är besluts-
mässig när mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande.  
 

§ 3:7 Distriktsstyrelse  
Distriktsårsmötet ska välja en sty-
relse med minst fem ledamöter. 
Ordförande och kassör väljs sär-
skilt. Ledamöterna väljs för tiden 
intill slutet av nästa eller näst-
nästa ordinarie distriktsårsmöte. 
Om distriktsårsmötet ajournerar 
sig kan det dock besluta att de ny-
valda ledamöterna ska tillträda 
vid en tidpunkt som infaller innan 
årsmötet har avslutats.  
  
Distriktsstyrelsen är besluts-
mässig när mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande.  
 

Konsekvensändring med anled-
ning av §3:6. 

 
Pontus Beskow Borg, Göteborg och Bohuslän, föreslog kongressen besluta 
 
att stryka ”Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har förslagsrätt”. 
 

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Pontus Beskow Borgs förslag. 
 
Sofia Klasson, Jönköping, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  
 
Kongressen beslöt med 63 röster mot 5 och därmed med minst två tredjedelars majoritet 
 
att bifalla förbundsstyrelsens föreslagna ändringar och anta Junis stadgar. 
 
   § 52 
 
HÄLSNING 
 
Miljonlotteriets lotteriföreståndare Jonatan Hjort skickade en hälsning till Junis genom ett för-
inspelat videoinslag. 
 
   § 53 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE JUNIS PÅVERKANS-
PLATTFORM 
 
Josefin Bogelid, förbundsstyrelsen, presenterade förslaget till påverkansplattform genom en 
förinspelad film.  
 
På kongressen i Örnsköldsvik 2019 antogs tre plattformar för Junis. Utöver påverkansplatt-
formen antogs en barnplattform och en ledarplattform. Inför årets kongress har förbunds-
styrelsen reviderat påverkansplattformen.  
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  
 
att  anta förslaget till reviderad påverkansplattform. 
 

Påverkansutskottets yttrande angående förbundsstyrelsens förslag till påverkans-
plattform 
 
Påverkansutskottet har kollat särskilt på påverkansplattformen och de delarna av arbetsplanen 
som rör påverkansarbete. Vi hade inledningsvis flera större medskick till förbundsstyrelsen 
rörande påverkansplattformens fokus och utformning. Mycket av det vi tagit upp har för-
bundsstyrelsen tagit hänsyn till i sitt slutgiltiga förslag till kongressen vilket vi ser som väldigt 
positivt. 
 
Påverkansplattformen lägger grunden för vilka frågor Junis syns i och vad vi kommunicerar 
utåt. Där ser vi att det är viktigt att våra samtliga kärnvärden syns: demokrati, solidaritet och 
nykterhet. Därför är de skrivningarna som finns om alkohol, narkotika och barn i utsatta hem-
miljöer jätteviktiga, men också de som rör rätten till fritid, kultur och sammanhang för alla 
barn. Genom att ge civilsamhällets roll och generella insatser för barn tydlig tyngd i på-
verkansplattformen så anser vi att det reflekterar det Junis som vi känner och verkar inom.  
 
Det vi kommunicerar ger också effekt i vilka som söker sig till Junis och vi är och vill fort-
sätta vara en barnorganisation som välkomnar alla barn. Det innefattar de som kommer från 
utsatta hemmiljöer, som inte trivs i fotbollslaget, de som känner sig ensamma och de som helt 
enkelt vill ha kul med jämnåriga kompisar. För vår kärnverksamhet är fritidsaktiviteter för 
alla barn.  
 
Vi är nöjda med hur påverkansplattformen ser ut nu, där vår viktiga roll i samhällsdebatten 
som nykterhetsorganisation balanseras med vår roll som en av Sveriges största barnrättsorga-
nisationer i en bredare mening.  
 
Demokratisera processen inför kongressen 
Något som vi skulle vilja skicka med till kongressen utöver detta är hur den demokratiska pro-
cessen delvis fallit kort inför framtagandet av plattformarna. Förslagen till plattformar borde 
ha varit samtliga medlemmar till handa innan motionsstoppet och inte några veckor innan 
kongressen går av stapeln. Medlemmar och ledare bör vara mer involverad i framtagandet av 
plattformarna och revideringarna genom interna träffar och diskussioner med distrikten. Vi 
anser att processen har ett demokratiskt underskott som förbundet behöver se över inför kom-
mande kongress. 
 

Krister Karlsson, Skåne, föreslog kongressen besluta 
 
att  stryka meningen ”Vi är positiva till åtgärder som minskar annan missbruksrelate-

rad problematik, till exempel sprutbytesprogram för att minska smittspridning”.  
 

Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Krister Karlssons förslag.  
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Krister Karlsson, Skåne, föreslog kongressen besluta 
 
att   ändra ”Alla förslag om legalisering bör avvisas...” till ”Alla förslag om legali-

sering ska avvisas”. 
 

Förbundsstyrelsen jämkade sig med detta förslag.  
 

Krister Karlsson, Skåne, föreslog kongressen besluta 
 
att  till punkterna i slutet av stycket ”En human narkotikapolitik” lägga till en första 

punkt: Skola och fritid måste bli bättre på att tidigt upptäcka och snabbt vidta 
åtgärder mot bruk av cannabis och andra narkotika”. 

 
Förbundsstyrelsen föreslog att förslaget flyttas till ett annat stycke samt görs om något.  
 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  
 
att  lägga till punkten under avsnittet om ”Alkohol- och narkotikabruk hos ungdo-

mar”, samt att punkten i det avsnittet ändras till ”Upptäckt av alkohol- och narko-
tikabruk hos ungdomar, särskilt under 18 år, ska prioriteras och alltid följas av 
snabb reaktion och insatser. Skolan har en viktig roll i att upptäcka missbruk hos 
barn och unga.”. 

 
Krister Karlsson jämkade sig med förslaget. 
 

Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att ta bort följande mening i fjärde stycket: ”Undersökningar visar att barn som är 

multiutsatta, till exempel utsatta för flera olika former av våld, ofta mår dåligt.”.  
 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med förslaget. 
 

Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att  under ”Hälsofrämjande arbete” ändra första meningen till följande: ”Alla barn har 

rätt att få växa upp i en trygg och nykter miljö!”.  
 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med förslaget. 
 

Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att  under ”En solidarisk alkoholpolitik”, andra stycket, lägga till följande bisats sist i 

meningen: ” och som dessutom i sin tur kan öka risken för våld eller utsatthet i 
familjen.”. 

 
Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Lisas förslag. 
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Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att  under ”Tidiga insatser”, sista punkten under stycket om beslutsfattares ansvar 

lägga till: ”och tillgängliga för” efter ”kända”, så att det blir ”Ansvara för att det 
finns ett aktivt och strukturerat arbete för att göra socialtjänstens stödmöjligheter 
kända och tillgängliga för barn, ungdomar och vuxna.”. 

 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med förslaget. 
 

Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att  under ”Barn i utsatta hemmiljöer”, under rubriken ”En stark socialtjänst”, lägga 

till ”och deras vårdnadshavare” efter ”barn” i stycket och även i punktlistan. Så att 
det blir ” Socialtjänsten behöver kunna erbjuda en mångfald av stödformer så att 
alla barn och deras vårdnadshavare känner att det finns en insats som passar 
dem.”, samt ”Det ska finnas en mångfald av stödformer för att fler barn och deras 
vårdnadshavare ska vilja ta emot hjälp och stöd.”.  

 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med förslaget. 
 

Lisa Skiöld, Uppsala, föreslog kongressen besluta 
 
att  ändra punkt 5 under ”En solidarisk alkoholpolitik” till ”Kampanjer och insatser 

ska bedrivas för att vuxna aldrig ska bjuda minderåriga på alkohol.”. 
 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med förslaget. 
 

 § 54 
 

AJOURNERING 
 
Mötet ajournerade sig för fikapaus kl. 10.30. 
 

 § 55 
 

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Mötet återupptog förhandlingarna kl 11.00. 
 
Kongressen beslöt   
 
att  godkänna påverkansplattformen med de förslagna ändringar som förbundsstyrelsen jäm-

kat sig med, 
 
att  avslå Lisa Skiölds tilläggsförslag om att i andra stycket i avsnittet om ”En solidarisk 

alkoholpolitik”, lägga till följande bisats i slutet av meningen: ”och som dessutom i sin 
tur kan öka risken för våld eller utsatthet i familjen.”, samt 
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att  godkänna Krister Karlssons förslag om att stryka meningen ”Vi är positiva till åtgärder 
som minskar annan missbruksrelaterad problematik, till exempel sprutbytesprogram för 
att minska smittspridning”.  

 
   § 56  

 
HÄLSNING 
 
Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO, framförde en hälsning genom ett förin-
spelat videoinslag.  

Ordf: Birgitta Olli 
Sekr: Ylva Larsson 

 
   § 57 
 
BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I JUNIS FÖRBUNDSSTYRELSE 
 
Valberedningens förslag angående antal ledamöter i Junis förbundsstyrelse ansågs föredraget 
genom tidigare presentation. 

 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
 
att fastställa antalet ledamöter i Junis förbundsstyrelse till tio ordinarie ledamöter och noll 

suppleanter. 
 
   § 58 
 
VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE 
 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
 
att till ordförande välja Mona Örjes   Enköping omval 
 
att till vice ordförande välja Anneli Bylund Karlstad nyval 
 
att till sekreterare välja Pär Forsström   Söderhamn ny post 
 
att till kassör välja Cia Grill   Torpsbruk omval 
 
att till utbildningsledare välja Christine Bokström  Järvsö nyval 
 
att till ledamöter välja  
Josefin Bogelid  Vetlanda ny post 
Isak Folcker  Växjö nyval 
Aya Turani Brålanda  nyval 
Daniel Andersson   Sandviken nyval 
Carl Wennerstrand  Åsa  nyval 
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att notera att beslutet var enhälligt. 
 
   § 59 
 
VAL AV TVÅ LEDAMÖTER TILL RIKSSTYRELSEN 
 
Valberedningens förslag angående val av två ledamöter till riksstyrelsen ansågs föredraget 
genom tidigare presentation. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
 
att till ledamöter i riksstyrelsen välja Mona Örjes och Anneli Bylund. 
 
   § 60 
 
VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 
 
Valberedningens förslag angående val av två revisorer och två revisorssuppleanter ansågs 
föredraget i och med utskickat förslag. 
 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
 
att till revisorer välja  
Magnus Falk Frillesås omval 
Marianne Hallbert Göteborg nyval 
 
att till revisorssuppleanter välja  
Jan Söderström Ockelbo omval 
Lisa Skiöld Vattholma omval 
 
att  notera att beslutet var enhälligt. 
 
   § 61 
 
VAL AV VALBEREDNING INFÖR 2023 ÅRS KONGRESS 
 
Kongressen beslöt i enlighet med valberedningskommitténs förslag 
 
att till ordinarie valberedning välja  
Johanna Wallin, Uppsala 
Emil Hansson, Västerbotten 
Tova Alsätra, Örebro 
Annika Eriksson, Södermanland 
Jenny Bolting, Skåne 
 
att utse Johanna Wallin till sammankallande,  
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att till ersättare välja 
Charlie Boström, Värmland 
Christine Bengtsson, Älvsborg 
Lamia Hasan, Västernorrland 
Sebastian Udenius, Gävleborg 
Pontus Beskow Borg, Göteborg   
 
att  notera att beslutet var enhälligt. 
 
   § 62 
 
ÖVRIGA VAL 
 
Inga övriga val fanns att förrätta varför den punkten lämnades. 
 
   § 63  
 
KONGRESSENS AVSLUTNING 
 
Avtackning  
 
Mona Örjes, förbundsstyrelsen, avtackade alla personer som ingått i utskotten, justerare och 
rösträknare, ordföranden och sekreterare samt avgående revisor. Hon riktade även ett stort och 
varmt tack till ideella och anställda som arbetat med allt praktiskt runt kongressen, samt till 
kollegorna i förbundsstyrelsen för arbetet inför kongressen. 
 
Avtackning avgående förbundsstyrelseledamöter 
 
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.  
De avgående styrelseledamöterna Sheraz Al Hasan (2019-2021), Sebastian Udenius (2019-
2021), Johanna Wallin (2017-2021), Emil Hansson (2017-2021) och Christine Bengtsson 
(2013-2021) omnämndes och samtliga kommer att få present vid senare tillfälle.  
 
Alla distriktsombud med flera tackades också genom att visas upp i en liten film. 
 
Mona Örjes höll följande avslutningstal: 
”Kongressen närmar sig sitt slut. Det har varit ovant och lite kort. Tack och lov lossnade det 
så att det blev lite diskussion efter ett tag. Jag hoppas att ni har haft trevligt sällskap – jag upp-
skattar SÅ mycket att äntligen ha fått träffa åtminstone några av alla Junis-engagerade männi-
skor. Fint med det roliga quizet, tack för god kamp!  
Samtidigt som kongressen pågår är vi mitt i lägersäsongen och jag vet efter hundratals samtal 
med Junis-ledare, att om det är något som gör oss stolta så är det allt vi åstadkommer nu, allt 
vi låter barnen få uppleva på sommaren. Det är en tid som lämpar sig väldigt bra för roliga 
aktiviteter som utmanar och hjälper barn att växa. Oavsett om det är en minigolfkväll, ett dag-
läger eller flera dagars tältläger kan det betyda mycket för barn.  
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Häromveckan besökte jag ett dagläger i Borlänge. En enda dag mellan 9 och 15. Kan det 
verkligen göra skillnad för något barn? Ja, det vet jag alldeles bestämt. Ni ska få höra om 
några saker som jag såg. Det var ett härligt fartfyllt festivalläger, fullt av skoj och skratt, 
lekar, showande, pyssel och gott fika. Ledare i alla åldrar bjussade på sig själva. Många barn 
vågade kliva upp på scenen och ALLA fick vara stjärnor. Och en del av barnen fick med sig 
mycket mer än så.  
Jag såg en pojke som inte orkade vara i grupp en hel dag. Omtänksamma ledare hjälpte 
honom så att han fick lyckas. Han fick då och då pausa från andra barn och i lugn och ro 
hjälpa en av ledarna med att städa ihop prylarna mellan aktiviteterna, småprata, bli sedd och 
känna sig behövd. Sen orkade han vara med på allt det roliga igen!  
Jag såg ett barn som satt tillsammans med en ledare i ett hörn. Barnet berättade om en hemlig-
het som vilat tungt i magen. Efteråt var vi några ledare som pratade oss samman och gjorde en 
enkel plan för vad vi från Junis skulle kunna göra för att se till att barnet får det stöd som hen 
behöver.  
Och när vi avslutningsfikade så satt en kille och såg lite moloken ut. Han petade i fruktsalla-
den och såg inte alls sådär glad ut som man brukar göra när man haft en rolig dag tillsammans 
med kompisar. En ledare frågade om det hänt något. ”Jaa… Jag glömde säga till att jag ville 
uppträda. Jag hade velat spela piano. Men nu är ju lägret slut.” Direkt gick ledaren till läger-
chefen som klappade i händerna för att få allas uppmärksamhet och hon sa: ”Innan ni går hem 
så har vi en sista överraskning! Kom hit allihop!” Nyfikna följde vi efter och kom in i rummet 
med pianot. Med värme och förväntan i rösten sa lägerchefen ”Vet ni. Albin har kommit hela 
vägen från Stockholm för att spela för oss. Varsågod, Albin!” Sällan har väl en konsert med 
Gubben Noak som huvudstycke presenterats så välkomnande och fått så entusiastiska applå-
der efteråt. Den pojken lämnade festivallägret som en stjärna. Som den stjärna som han – och 
alla andra barn – är! Det var härligt att se.  
Och det här, det är det som gör Junis så himla bra: vi samlas för att göra roliga saker och det 
spelar liksom nästan ingen roll vad det är vi gör. Men det som är viktigt, det är att vi ledare 
hela tiden möter varje barn. Förra året deltog 5000 barn på någon av våra sommaraktiviteter. 
5000 barn som fick något magiskt med sig: detta att bli sedd och att få vara stjärna.  
Hörrni, vi har suttit inne och beslutat om en massa kloka och viktiga saker i två dagar. Nu 
hoppas jag att vi alla kan gå ut i sommaren och samla massor av energi så att vi orkar fortsätta 
göra positiv skillnad för barn – på den här sommarens aktiviteter men också i höst och i vinter 
och i många år framåt.” 
Med dessa ord slog Mona Junis-klubban i bordet och förklarade 2021 års kongress avslutad  
kl. 11.53.” 
 
Vid protokollet 
 
 
Ylva Larsson  Ann-Marie Engström 
 
 
Liza Viktorsson Henrietta Thyresson Stenqvist 
 
Justerat      Justerat  
 
 
Eleonore Sundström Eva Teljebäck  
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