
Distriktsårsmöte för Ungdomens Nykterhetsförbund 
Kronoberg den 2 april 2017 
 
”Vad har ens hänt i UNF Kronoberg sedan förra årsmötet?” tänker förmodligen du. Om du vill ha 
svar på din fråga har du hittat helt rätt texthäfte i alla fall! I detta kompendium på 52 sidor ska vi 
försöka förklara och ge vår bild av vad som skett under året, och hur distriktet har utvecklats under 
tiden sedan förra årsmötet. Dessutom innehåller häftet även en rad med förslag på hur UNF 
Kronoberg kan bli ännu bättre och starkare till nästa år. 
 
Texthäftet du har i dina händer är alltså en sjukt viktig samling papper, och det är nu du har din 
chans att påverka vad som ska hända under nästa år. Kom ihåg att de förslag som är bifogade är helt 
fria att påverka, för vi vill att du som medlem ska få vara med och bestämma över detta distrikt. Ta 
tillfället i akt, andas, lev och upplev distriktsårsmötet 2017, för det kommer bli en stor stund.  
Nu förändrar vi världen!		 	



Handlingar till distriktsårsmötet för UNF Kronoberg (829000-6496) 
2017-04-02 
 

	 2/52 

  



Handlingar till distriktsårsmötet för UNF Kronoberg (829000-6496) 
2017-04-02 
 

	 3/52 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
	

Distriktsstyrelsens förslag nr 1, Föredragningslista……………………………………………………………………………………4  

Ordlista……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6  

Sånger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 8  

Valda ombud………………………………………………………………………………………………………………...…………………...……………..9  

Distriktsstyrelsens förslag nr 2, Arbetsordning…………………………………………………………………….………………….1 0  

Verksamhetsberättelse för UNF Kronoberg…………………………………………………………………………..……………….. 1 2  

Verksamhetsberättelse för Kursgården Kronobergshed…………………………………………………………..………… 2 0  

Verksamhetsberättelse för JUNF-utskottet……………………………………………………………………………………………. 2 3  

Verksamhetsberättelse för UNF Kronobergs arbetsutskott………………………………………………………..……… 2 4  

Ekonomisk berättelse samt årsredovisning för UNF Kronoberg…………………………………………………………. 2 7  

Revisionsberättelse för UNF Kronoberg……………………………………………………………………………………………….….. 3 1  

Ekonomisk berättelse samt årsredovisning för Kursgården Kronobergshed………………………………...... 3 2  

Revisionsberättelse för Kursgården Kronobergshed…………………………………………………………………………….. 3 5  

Motion 1, Hur blir vi allmänt bättre? ……………………………………………………………………………………………………………3 6  

Distriktsstyrelsens svar på motion 1………………………………………………………………………………………………………….. 3 6  

Motion 2, Hur ska UNF Kronoberg främja och bevara medlemmarnas engagemang?.......................... 3 7  

Distriktsstyrelsens svar på motion 2………………………………………………………………………………………………………….. 3 7  

Motion 3, Hur ska UNF utstråla ”Kaxig och rik ungdomsorganisation med fet gemenskap”?............. 3 8  

Distriktsstyrelsens svar på motion 3………………………………………………………………………………………………………….. 3 8  

Distriktsstyrelsens förslag nr 3, Bidragssystem………………………………………………………………………………………. 4 0  

Distriktsstyrelsens förslag nr 4, Ersättningar till kongressen………………………………………………………….….... 4 2  

Distriktsstyrelsens förslag nr 5, Ersättningar……………………………………………………………………………………………4 3  

Distriktsstyrelsens förslag nr 6, Arbetsplan…………………………………………………………………………………………..... 4 4  

Kursgårdsstyrelsens förslag nr 1, Arbetsplan. …………………………………………………………………………………………. 4 6  

Distriktsstyrelsens förslag nr 7, Budget………………………………………………………………………………………………..….. 4 8  

Kursgårdsstyrelsens förslag nr 2, Budget…………………………………………………………………………………………….……. 5 1  

Valberedningens förslag……………………………………………………………………………………………………………………….………5 2  
 
 
 
 

  



Handlingar till distriktsårsmötet för UNF Kronoberg (829000-6496) 
2017-04-02 
 

	 4/52 

DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1, 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
	
§1. Öppnande av distriktsårsmötet 
§2. Fastställande av föredragningslista 
§3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud, tillika röstlängd  
§4. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 
§5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 
§6. Fastställande av arbetsordning 
§7. Val för mötet 

a) Val av mötesordförande 
b) Val av mötessekreterare 
c) Val av minst två protokolljusterare 
d) Val av minst två rösträknare 

§8. Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse 
§9. Föredragning av verksamhetsberättelse för 

a) UNF Kronoberg 
b) Kursgården Kronobergshed 
c) JUNF-utskottet 
d) UNF Kronobergs arbetsutskott 

§10. Föredragning av den ekonomiska berättelsen för 
a) UNF Kronoberg 
b) Kursgården Kronobergshed 

§11. Föredragning av revisionsberättelse för 
a) UNF Kronoberg 
b) Kursgården Kronobergshed 

§12. Fastställande av resultat och balansräkning för  
a) UNF Kronoberg 
b) Kursgården Kronobergshed 

§13. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 
a) Distriktsstyrelsen för UNF Kronoberg 
b) Kursgårdsstyrelsen för Kursgården Kronobergshed 

§14. Beslut om motioner och övriga förslag 
a) Motion 1, Hur blir vi allmänt bättre? 
b) Motion 2, Hur ska UNF Kronoberg främja och bevara medlemmarnas engagemang? 
c) Motion 3, Hur ska UNF utstråla ”Kaxig och rik ungdomsorganisation med fet gemenskap”? 
d) Distriktsstyrelsens förslag på bidragssystem 
e) Distriktsstyrelsens förslag på ersättningar till kongressen 

§15. Beslut om ersättningar 
§16. Beslut om arbetsplan rörande verksamhetsåret 2017-2018 för  

a) UNF Kronoberg 
b) Kursgården Kronobergshed 

§17. Beslut om budget för det pågående kalenderåret 2017 gällande  
a) UNF Kronoberg 
b) Kursgården Kronobergshed  
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§18. Beslut om antal ledamöter i distriktsstyrelsen 
§19. Val till distriktsstyrelsen 

a) Val av ordförande 
b) Val av vice ordförande 
c) Val av sekreterare 
d) Val av kassör 
e) Val av övriga ledamöter 

§20. Val av två revisorer och två ersättare 
§21. Val av två ledamöter och en ersättare till distriktsrådet 
§22. Val av valberedning och eventuella ersättare 
§23. Val av 5 kongressombud och 10 ersättare 
§24. Val av tre ledamöter till kursgårdsstyrelsen 
§25. Val av ombud till KLAN:s årsmöte 
§26. Val av ett ombud till NBV Sydosts medlemsmöte 
§27. Beslut om tid och plats för distriktsårsmöte 2018 
§28. Övriga frågor 
§29. Avslutande av distriktsårsmötet 
	
	
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT fastställa föredragningslistan. 
 
Växjö, 2017-01-30 
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ORDLISTA 
	
Acklamation Beslut fattat med ja-rop 
Adjungera Att ta in en tillfällig ledamot utan rösträtt i t.ex. en styrelse 
Ajournera Beslut om att ta paus i mötet 
Ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens arbete för föregående år 
Att-sats Själva kravet i ett yrkande, motion eller förslag 
Arbetsplan Plan för organisationens arbete kommande mandatperiod 
Avslag Att inte godkänna ett förslag 
Avslagsyrkande Krav på att förslag ska avslås 
Balansräkning Visar organisationens tillgångar 
Beslutsmässig Med rätt att fatta beslut 
Beslutsprotokoll Protokoll som bara tar upp besluten, inte diskussionen 
Bifalla Gå med på, rösta för 
Bifallsyrkande Förslag att mötet ska bifalla (rösta för) ett förslag 
Bokslut Ekonomisk sammanställning med balans- och resultaträkning 
Bordlägga Uppskjuta beslut till senare under mötet 
Budget Plan för beräknade utgifter och inkomster 
Dagordning Program för ett möte där såväl förhandlingstider som tidpunkter för andra 
aktiviteter finns med 
Diskussionsprotokoll Protokoll som, förutom besluten, innefattar vem som sagt vad 
Enkel majoritet Mer än hälften av rösterna 
Föredragande Den som redogör för en fråga 
Föredragningslista Förteckning över ärenden som ska behandlas på mötet 
Förtroendevald Personer som demokratiskt utsetts till förtroendeuppdrag 
Huvudförslag Det förslag som fått mest stöd 
Justera Läsa igenom, kontrollera och skriva under ett protokoll 
Justerare Person som utsetts att justera ett protokoll 
Jämka sig Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla med ett annat förslag 
Konstituera Fördela poster inom styrelsen 
Kontrapropositionsvotering Mötesteknisk utslagsturnering 
Kvalificerad majoritet Majoritet som omfattar minst en förutbestämd andel av rösterna 
(oftast två tredjedelars majoritet) 
Könskvotering Bestämmelse om att ett visst antal män eller kvinnor måste ingå i någonting 
Majoritet Flertal, röstövervikt 
Mandat Uppdrag, befogenhet 
Motförslag Förslag som ställs mot huvudförslag 
Motion Skriftligt förslag som inkommit till kongressen i förväg 
Nominera Föreslå personer till förtroendeuppdrag 
Ordningsfråga Ärende som inte direkt berör pågående debatt, utan som handlar om mötets 
former, mötesordningen. Kan tas upp när som helst under ett möte 
Omedelbar justering Beslut av mötet att anse en paragraf i protokollet omedelbart justerad, så 
att den kan träda i kraft innan protokollet i dess helhet har blivit justerat 
Plenum Sammanträde 
Presidium Vanligen mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare) 
Proposition Förslag 
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Propositionsordning Den ordning förslagen kommer att ställas mot varandra 
Protokoll Skriftlig sammanställning av beslut 
Remiss Skrivelse som skickas till fler som får möjlighet att lämna synpunkter innan beslut tas 
Replik Bemötande svar i debatt 
Reservation Notering i protokollet att man inte instämmer i beslutet 
Resultaträkning Sammanställning av intäkter och kostnader under ett räkenskapsår 
Revisor Person vald till att granska verksamhet och ekonomi 
Revisionsberättelse Revisorernas rapport med förslag efter revisionen 
Räkenskapsår Den tid bokföringen omfattar 
Röstlängd Förteckning över röstberättigade 
Rösträknare Mötesdeltagare som räknar röster vid votering 
Sluten omröstning Skriftlig och anonym omröstning 
Streck i debatten En ordningsfråga som kan begäras mitt i en debatt. Om mötet beslutar om 
streck i debatten får alla en chans att sätta upp sig på talarlistan, sedan sätts ett streck och ingen 
mer får sätta upp sig på talarlistan under den pågående debatten 
Suppleant Ersättare i exempelvis styrelse 
Talarlista Förteckning över dem som begärt ordet 
Valberedning Förtroendevalda som har till uppgift att förbereda val till exempelvis styrelsen 
Verksamhetsberättelse Styrelsens rapport över vad som hänt sedan senaste årsmötet 
Votering Omröstning 
Yrka Föreslå 
 
Om det är något du inte förstår – ett ord, hur vi röstar, eller vad som helst – be 
presidiet förklara! Om det är något du tror att någon annan inte förstår – be presidiet förklara! 
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SÅNGER 
 
Vill du våga en dust?  
Text: Johan Hellberg, Musik: Svensk folkmelodi 
 
Vill du våga en dust mot den härjande makt, 
som sen hävdernas morgon elände bragt 
över folken i söder och folken i nord 
och som fyller med suckan vår jord? 
Stig då in i vårt led 
för att kämpa för fred, 
för att lastgammal sed 
uti grunden slå ned. 
Genom oss skall det gå 
att befrielse nå 
under fanan, den gyllene blå. 
 
För vårt älskade land, för vår fädernebygd, 
för ett släkte av urgammal trohet och dygd, 
gå vi fram, slå vi ned det som hindrande står 
för vår lycka i framtida år! 
Ifrån strand och till strand 
vi befria vårt land 
ifrån nesliga band 
och från ofärdens brand. 
Genom oss skall det gå 
att befrielse nå 
under fanan, den gyllene blå! 
 
Hej jag heter Bengt 
Hej, jag heter Bengt, jag jobbar på en knappfabrik. 
Jag har fru men inga barn, och en dag sa min chef till mig: 
Hörru Bengt, är du ledig, så tryck på knappen med din högra hand. 
 
Hej, jag heter Bengt, jag jobbar på en knappfabrik. 
Jag har fru men inga barn, och en dag sa min chef till mig: 
Hörru Bengt, är du ledig, så tryck på knappen med din vänstra hand. 
 
(Sedan fortsätter en med höger fot, vänster fot och huvud) 
 
Droger gör dig passiv 
Text: Ulf Persson, Musik: Tjeckisk tradition 
 
Droger gör dig passiv och nu ska vi kolla kroppen, 
rörelserna visar dig om du är klar i knoppen. 
Klarar du med glans, går det som en dans? 
Bra, bra, öka takten kör igen för... (från början igen)	  
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VALDA OMBUD 
	
UNF 38 Kamratkretsen (8 ombud & 16 ersättare): 
Emil Johansson 
Felicia Grill 
John Ferner 
Paula Eckeskog 
Simon Isaksson 
Lovis Eckeskog 
Sara Johansson 
Isak Folcker 
 
UNF Future (1 ombud & 2 ersättare): 
 
 
UNF Lessebo (1 ombud & 2 ersättare): 
 
 
UNF SoberLAN (2 ombud & 4 ersättare): 
Sebastian Prim 
Simon Pettersson 
 
Mathilda Sjöholm 
Petter Grill 
 
UNF Tillsvidare (1 ombud & 2 ersättare): 
Emma Axelsson 
 
Mina Karlsson 
Jennie Rydén 
 
UNF Wadajir (0 ombud & 0 ersättare): 
 
 
UNF Womba Womba (2 ombud & 4 ersättare): 
Tilda Ströberg 
Malin Nyman 
 
Jonatan Bengtsson 
Linn Andersson 
Niklas Gustavsson 
Josefin Grill 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2, ARBETSORDNING 
 
Rättigheter 
Enligt stadgarna har alla medlemmar i IOGT-NTO rörelsen närvarorätt, och alla löftesburna 
medlemmar yttranderätt. Mötesordförande har rätt att ge yttranderätt till andra närvarande. 
Varje ledamot i distriktsstyrelsen, distriktsrådet och revisorerna har förslagsrätt. Ombuden har 
förslags- och rösträtt. Ingen har rätt att rösta i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode. 
 
Ombud 
Föreningsårsmötet har valt ombud och ersättare till distriktsårsmötet. Föreningen har rätt till ett 
ombud och två ersättare för varje påbörjat tiotal betalande registrerade medlemmar den 31 
december föregående år. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning. 
 
Format på mötet 
Mötet kommer vara i tre delar, en del där vi sitter i plena, alltså lägger förslag och röstar, ett torg, 
där alla förslag går att läsa och det går att gå runt och prata med andra för att diskutera de angivna 
förslagen - här kan man även lägga egna förslag. Den sista delen är gruppdiskussioner, där mötet 
delas upp i grupper och diskussioner sker inom gruppen. 
Arbetsplansdiskussionen kommer ske i torg. I gruppdiskussioner kommer det diskuteras budget, 
motioner och förslag på bidragssystem. 
 
Beslutsmetoder  
I plena tas alla beslut. Besluten tas med hjälp av acklamation, det vill säga att mötesdeltagarna 
svarar med ett “ja” när förslaget de vill rösta på läses upp. Alla deltagare har rätt att begära votering, 
vilket görs genom att säga “votering”. Under en votering sker handuppräckning. Vid personval där 
det finns fler nominerade än antalet platser sker alltid en sluten votering. Vid denna typen av 
röstning används Bordaräkning. Bordaräkning är ett valsystem där de röstande rangordnar 
kandidaterna. Rangordningen som varje röstande avger omvandlas till poäng, exempelvis så att 
den som rankas högst får n poäng, där n är antalet kandidater, tvåan får n-1 poäng, och så vidare. 
Totalvinnare blir den kandidat som får flest poäng när alla röstandes preferenser lagts ihop. 
Rösträknarna räknar resultatet och meddelar detta till mötet. Vid lika röstetal sker ytterligare en 
votering, och vid ett ytterligare lika röstetal avgör lotten. 
 
Ordningsfrågor 
En ordningsfråga är en fråga som gäller hur mötet rent tekniskt ska fungera. Det kan vara en 
sakupplysning, streck i debatten eller alternativa förslag på mötesordning. En ordningsfråga kan 
bryta diskussionen som råder.  
 
Reservationer  
Om en röstberättigad vill reservera sig mot ett beslut har den rätt att göra det, detta genom att 
meddela mötespresidiet innan distriktsårsmötets avslutande. Det ska framgå i protokollet vem det 
är som reserverar sig och mot vad och, ifall personen vill, en motivering.  
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Streck i debatten 
Vid beslut om streck i debatten (alltså att röstning ska ske så fort alla fått slutföra sina yttranden) 
ska mötespresidiet ställa frågan om det finns ytterligare förslag som ska läggas. Om så är fallet ska 
förslaget omedelbart läggas, och sedan har alla rätt att skriva upp sig på en talarlista en gång. När 
alla som vill har skrivit upp sig dras strecket, och efter det sker röstningen.  
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 
ATT anta arbetsordningen. 
 
Växjö, 2017-03-13 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UNF KRONOBERG 
 
Inledning 
Här kommer berättelsen om vad vi har pysslat med sedan föregående årsmöte. Först berättar vi 
vilka personer som har gjort vad, sen berättar vi i text vad vi i styrelsen har gjort, och därefter 
kommer en uppföljning som berättar vad vi har uppfyllt enligt arbetsplanen, och vad vi inte har 
uppfyllt.  
 
Styrelsen sammansättning 
Ordförande:       Emma Axelsson 
V. Ordförande: Julia Nilsson (avgick 26 oktober 2016) 
Kassör:    Emil Johansson 
Sekreterare:    Felicia Grill 
Ledamöter:    Jennie Rydén 
    Patrik Salomonsson 
     Simon Pettersson 
 
Arbetsutskottet 
Ordförande:  Emil Johansson 
Sekreterare:  Emma Axelsson 
Ledamot:  Jennie Rydén 
 
Revisorer 
Revisor:  Per-Elof Johansson 
 Anton Dackenberg 
Suppleanter: Niklas Gustavsson 
 Elisabeth Ferner 
 
Distriktsrådet 
Ledamöter: Emma Axelsson 
 Emil Johansson 
 
Kursgårdsstyrelsen 
Ledamöter: Felicia Grill 
 Jonatan Bengtsson 
 Roberth Skaarup 
 
Valberedning 
Ledamöter: Tilda Ströberg (sammankallande) 
 Malin Nyman 
 Simone Svärdell 
 Rebecca Hammarqvist 
 
JUNF-utskottet 
Ledamöter:  Emma Axelsson 
 Simon Pettersson 
 John Ferner  
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Föreningar 
År 2016 genomförde fyra föreningar årsmöte: UNF 38 Kamratkretsen, UNF Womba Womba, UNF 
SoberLAN och UNF Future. Bara den sistnämnda verkade utanför Växjö. Under år 2017 var det hela 
fem föreningar som genomförde årsmöte, men dessvärre har alla dessa sin verksamhet i Växjö. 
Föreningarna är UNF 38 Kamratkretsen, UNF Womba Womba, UNF SoberLAN, UNF Wadajir och 
UNF Tillsvidare.  
 
Föreningsstöd 
Distriktsstyrelsen antog tidigt under sin mandatperiod ett kontaktpersonssystem, som skulle göra 
kontakten enklare mellan föreningar och distriktsstyrelsen. Denna kontaktperson skulle vara en 
form av kontaktbrygga mellan föreningsstyrelsen och distriktet. Vi valde medvetet att inte kalla det 
för faddersystem, eftersom just ett faddrande är extremt tidskrävande och tar upp väldigt mycket 
tid från ledamotens övriga engagemang i distriktsstyrelsen. Det ska dock inte anses som att det är 
samma sak att säga att det är oviktigt, för just kontakten mellan föreningar och DS är extremt viktig. 
Hur arbetet har fungerat kan vi omöjligt säga, eftersom vi inte säkert vet hur föreningarna 
uppfattat det, men vi tycker att det har fungerat bra och är nöjda. 
 
Medlemmar 
Medlemsökning är något som stått överst på distriktsstyrelsen agenda under året. Vi tycker att vi 
gjort flertalet större försök att dra igång värvningar med syfte att starta nya föreningar, men anser 
också att det har varit svårt att hitta medlemmar som vill delta på värvningar. När 2016 bokfördes i 
kalendern stod medlemsantalet på 198. Av dessa var 125 betalande, vilket ger en procentsats på 
63%. 
 
Kommunikation 
Styrelsen har under året främst använt Facebook för att sprida information om evenemang och 
liknande. En mindre mängd mejl och sms har skickats till medlemmarna, för att försöka nå dem 
som inte använder Facebook. Ett nyhetsbrev skickades ut dan före dopparedagen, och det kändes 
uppskattat! Dessutom har det funnits en distriktsstyrelseblogg under några veckor, där alla 
styrelseledamöter fick skriva relevanta inlägg. 
 
Värvning 
Under perioden april 2016 - januari 2017 värvades det tre gånger på högstadieskolor. Det låter inte 
alls mycket, tyckte vi i styrelsen, och bestämde oss för att värva fyra gånger under februari månad. 
Att det värvades så himla många gånger i februari beror på att vi var med i ett sportlovsutbyte med 
UNF Jönköping, vilket var kul och givande! Det känns som vi under året haft ett väldigt oflyt med 
värvningarna, med många inställda och få ideella som kunnat hänga med.  
 
Bildning 
Under året har vi, för första gången på länge, arrangerat en Specialist i Kronoberg. Reclaim 
Folkbildning hölls under halloweenhelgen.  
Förutom det har flera FSS:er genomförts, tre i Kronoberg och en i Kalmar. Det har också hållits 
UNF:are, en hölls under sommaren på Storön, och en stor kurs skulle ha hållits innan 
mandatperiodens slut, men blev tyvärr framskjuten till efter årsmötet!  
 
  



Handlingar till distriktsårsmötet för UNF Kronoberg (829000-6496) 
2017-04-02 
 

	 14/52 

Samarbeten 
UNF Kronoberg har under mandatperioden samarbetat med lite olika typer av grupper. Inom UNF 
har vi arrangerat FSS:er tillsammans med UNF Skåne och UNF Kalmar. Dessutom hölls ett 
sportlovsutbyte med UNF Jönköping. Det har dessutom funnits ett JUNF-utskott som har 
arrangerat verksamhet för den åldern. Dessutom sponsrade vi diskussionshelgen #Nätverket 
ekonomiskt, men kunde dessvärre inte skicka några deltagare. 
Externt har vi samarbetat med flera olika kommuner, men också NBV kring flera olika evenemang, 
såsom Reclaim Folkbildning och nyårsfirandet, men även kring fritidsgården. Dessutom har vi 
öppnat dörren för ett samarbete inför Växjö Pride 2017. 
 
Media 
Tack vare en väldigt “bra” ölköpskontroll i maj fick vi väldigt många artiklar om resultatet. 
Artiklarna kom inte bara under våren, utan även flera under hösten som följer upp kommunens 
åtgärder. En ny trend som vi har märkt i år är att flera nyhetsmedier kontaktar oss och vill ha med 
vår röst. Det är en väldigt kul utveckling tycker vi! Totalt har vi syns i media hela TJUGOÅTTA 
GÅNGER. 
 
Ölköpskontroller 
Under året har det genomförts tre egna ölköpskontroller varav en på en krog. Det alkoholfria 
utbudet undersöktes under en festlig kväll på några krogar i Växjö. Distriktet har tillsammans med 
Tingsryd, Växjö, Lessebo, Älmhult och Uppvidinge kommun genomfört ölköpskontroller och fått 
ett blandat resultat. 
 
Politik 
Rent politiskt har vi varit tillräckligt aktiva för att uppnå arbetsplanens mål. Vi har haft flertalet 
möten med Lessebo kommun gällande vårt drivande av fritidsgård. Förutom det har vi snackat 
med Växjö kommun om våra ölköpskontroller och hjälpt kommunen att förbättra sina egna rutiner 
kring kontroller. Vi har också varit hjälpande med utredningsarbetet kring när Netto på Hovshaga 
fick försäljningsförbud av alkoholhaltiga drycker. Dessutom har vi pratat med Älmhults kommun 
om verksamhet i deras nya föreningshus, något som fortfarande är aktuellt. Förutom detta har vi, 
precis så som nämns i ovan stycke, genomfört ölköpskontroller tillsammans med Växjö, Älmhult, 
Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommun. 
 
Verksamhet 
Under året har det genomförts evenemang under alla de helger som definieras som suparhelger. 
Vid valborg arrangerades en mycket spårig men rolig aktivitet med OS-tema. I midsommartider var 
det istället överlevnadstema, och som tur var klarade alla sig oskadda (i princip i alla fall) från ön. 
Halloween samkördes med Reclaim Folkbildning, och det bjöds på lyxig trerätters. Året avslutades 
sedan med ett hejdunderligt barnkalas. Utöver allt detta reste vi även till Liseberg! 
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Ekonomi 
Det har också skett en hel del ekonomiskt under året! Bland det första distriktsstyrelsen gjorde var 
att säkerställa att lånet som föreningen Kamratkretsen har på 114 140 kronor fick en 
avbetalningsplan! Efter det förhandlade vi fram ett kontrakt med IOGT-NTO Kronoberg, så det 
finns numera en avbetalningsplan för de pengarna de är skyldiga oss. Efter det har mycket fokus 
legat på att starta en process att byta bank, men däremellan har vi också lagt ner föreningen UNF 
Aring, som satt på ett kapital närmare 320 000 kronor. Vi var därför tvungna att säkerställa att 
deras pengar skulle tillfalla distriktets kassa.  
 
Fritidsgården 
Under hela verksamhetsåret har vi drivit fritidsgårdsverksamhet på Bikupan, en högstadieskola i 
Lessebo. Under vårterminen 2016 bedrev vi, förutom de två dagar i veckan vi vanligtvis haft öppet, 
även fritidsgård för icke-män en dag i veckan. Fritidsgården har finansierats av Lessebo kommun 
och NBV, med personal från UNF. 
 
Verksamhetsutvecklare 
Mandatperioden har kantats av sjukskrivningar och mycket bortfall i arbetstid för vår 
verksamhetsutvecklare. Styrelsen har dock kämpat sig hårt igenom allt detta, och den 28:e 
december 2016 lyckades vi få förbundet att anställa en vikarie åt oss, som sedan övergick i en 
arvodering och fortfarande är aktuell. Trots allt krabb känns det som att arbetet har fungerat 
mycket bra när verksamhetsutvecklaren väl har varit på plats.  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen och hela sammansättningen har fungerat toppenbra i år! Trots att Julia lämnade oss i 
förskott är vi väldigt tacksamma för hennes tid. Det känns som att vi har varit en lagom stor grupp 
med mycket engagemang och samarbetsvilja. Under mandatperioden har det genomförts 27 
möten! På 24 av dessa möten har alla styrelsemedlemmar närvarat, och på de övriga har det endast 
saknats en person vardera. Det om något berättar hur mycket denna styrelse har brunnit för sitt 
uppdrag, WOW!  
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Arbetsplansuppföljning 
Här följer en tydlig uppföljning på den arbetsplan som fastställdes på föregående distriktsårsmöte. 
En glad katt betyder att arbetsplansmålet är helt uppfylld, en med rak mun betyder att det nästan är 
klart, och slutligen betyder en ledsen katt att det inte är uppnått. Dessutom finns det 
kommentarer! 
 

Arbetsplansmål Uppnått Kommentar 

Inom distriktet ska det finnas fem 
verksamma föreningar, varav två av 
dessa inte verkar i Växjö kommun. 

 

Vår tolkning av en verksam förening är en 
förening som under 2017 haft årsmöte. 
Detta är fem föreningar. Samtliga finns i 
Växjö kommun. 

Distriktsstyrelsen ska jobba aktivt med 
att det inte ska finnas några inaktiva 
föreningar i distriktet. 

 

Styrelsen har aktivt verkat för att lägga ner 
UNF Aring, vilket också skett. Däremot har 
frågetecken kring Lessebos föreningar gjort 
att vi avvaktat. 

Distriktsstyrelsen ska jobba med hjälp 
till styrelserna, exempelvis genom ett 
faddersystem. 

 

Distriktsstyrelsen har antagit ett 
kontaktpersonssystem, därför hoppas vi att 
föreningarna har känt sig kontaktade! 

Distriktsstyrelsen ska hjälpa alla 
föreningar som söker lokaler med 
deras arbete. 

 

Vi har aktivt verkat för att föreningar som 
behövt lokaler för tillfälliga evenemang 
också har fått detta.  

Distriktsstyrelsen ska jobba med att få 
ut information till alla medlemmar om 
den verksamhet som sker inom 
distriktet. 

 

Vi har aktivt postat information via sociala 
medier, främst Facebook. I slutet av vår 
mandatperiod har vi också testat konceptet 
med nyhetsbrev, vi gillar det! 

UNF Kronoberg ska vid årsskiftet ha 
200 betalande medlemmar. 

 

Vid årsskiftet hade UNF Kronoberg  
198 medlemmar totalt, och av dessa var  
125 betalande medlemmar. 

Inom distriktet ska det värvas i olika 
samhällsgrupper, och se till att det finns 
uppföljningsaktiviteter efter detta.  

 

Vi har värvat på högstadieskolor samt startat 
en förening med ungdomar som inte har sitt 
ursprung i Sverige.  

Ge alla föreningar det stöd som kan 
behövas kring 
medlemsökningsaktiviteter. 

 

Vi har ett bidragssystem som uppmanar att 
värva medlemmar. Dessutom har vi försökt 
samla ihop olika personer och vara med på 
distriktets värvningar, för att ge rutin när det 
ska göras själva. 

Distriktsstyrelsen ska bistå föreningar 
finansiellt till kurser, exempelvis genom 
ett bidragssystem. 

 

Det finns ett bidragssystem som vi betalar ut 
pengar enligt! 
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Distriktets föreningar ska bjudas in till 
tre föreningsstyrelsesamlingar, varav 
minst en av dessa är ett samarbete med 
minst ett annat distrikt. 

 

Jo men visst! Vi har samarbetat med både 
Kalmar och Skåne! 

Distriktsstyrelsen ska verka för att det 
arrangeras en Specialist för distriktets 
medlemmar. 

 

Reclaim Folkbildning 2.0 hölls under 
halloweenhelgen! 

Inom distriktet ska det ske tre UNF:are, 
där distriktsstyrelsen har som främsta 
uppgift att hjälpa föreningar att 
arrangera dessa. 

 

En UNF:are har skett under vår 
mandatperiod. Det hade också hållits en 
precis innan vi tog vid. En stor UNF:are är i 
planeringsfasen, men kommer genomföras 
efter årsmötet. Dessutom var det planerat 
en kurs den 11-12 mars, men den blev inställd 
pga lågt deltagande. 

Distriktet ska skicka medlemmar till 
utbildningar i andra distrikt. 

 

Distriktet har bland annat skickat personer 
till en Specialist i Södertälje samt som 
föreläsare till Umeå. 

Distriktet ska ha studiecirklar. 
 

Det har arrangerats, i alla fall delar av, en 
studiecirkel i trafiksäkerhet. Tyvärr var 
intresset inte så stort! 

Distriktsstyrelsen ska jobba aktivt med 
övergångar mellan Junis och UNF. 

 

Det har funnits ett JUNF-utskott som har 
genomfört aktiviteter för ungdomar i 
åldrarna 12-15 år. 

Distriktsstyrelsen ska samarbeta med 
övriga förbund inom IOGT-NTO-
rörelsen. 

 

Det har samarbetats med Junis genom 
JUNF-utskott samt olika evenemang. Dock 
har det inte samarbetats med övriga IOGT-
NTO-rörelsen. 

Distriktsstyrelsen ska verka för externa 
samarbeten, exempelvis genom Växjö 
Pride. 

 

Styrelsen har startat ett samarbete inför 
Växjö Pride 2017. Dessutom har vi varit på 
Introduktionsprogrammet på 
Kungsmadsskolan och pratat fritid. 

Distriktsstyrelsen ska ha samarbeten 
med tre kommuner. 

 

Vi har har genomfört ölköpskontroller med 
Växjö, Uppvidinge, Tingsryd, Älmhult och 
Lessebo kommun. Utöver det har det hållits 
kontakt med tre kommuner. 

Distriktet ska ha samarbeten med NBV. 
 

Vi har haft en alkoholfri bar på 
Linnéuniversitetet, drivit fritidsgård samt 
fått pengar för bland annat ett nyårsfirande. 
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Inom distriktet ska det ske fyra 
möten med kommunpolitiker. 

 

Styrelsen har pratat med Lessebo, Älmhult och 
Växjö kommuns politiker under ett flertal 
gånger. 

Inom distriktet ska det genomföras 
minst två krogkontroller vid olika 
tillfällen. 

 

Det har gjorts en ölköpskontroll på en krog, och 
ett test av det alkoholfria utbudet, som 
publicerades i VXOnews. 

Inom distriktet ska det arrangeras 
ölköpskontroller vid tre olika 
tillfällen. 

 

Det har arrangerats tre ölköpskontroller under 
året, varav en var på en krog. Dessutom 
genomfördes fem ölköpskontroller med olika 
kommuner.  

UNF ska inom Kronobergs medier 
synas i minst 15 artiklar/reportage, 
gärna i samband med suparhelger. 

 

Saker som UNF Kronoberg har orsakat har synts 
i media hela 28 gånger under mandatperioden. 
Det är MYCKET! 

Distriktsstyrelsen ska arbeta med att 
unfkronoberg.se, unf.se och våra 
konton i socilala medier ska 
uppdateras med relevant 
information som rör distriktets 
medlemmar. 

 

De sociala medierna har uppdaterats med den 
viktigaste informationen under året. Vi har haft 
svårt att få tillgång till unf.se, och har därför inte 
synts så mycket där. Vår egen hemsida har inte 
skötts så bra, eftersom dess syfte är oklart. 

Distriktsstyrelsen ska se till att det 
sker aktiviteter under det vi 
definierar som suparhelger, det vill 
säga under nyår, valborg, 
midsommar och halloween. 

 

Det genomfördes aktiviteter under alla dessa 
högtider!  

Inom distriktet ska det ske minst en 
nöjesresa, där medlemmarna får 
bestämma resmålet. 

 

Efter omröstning gick årets nöjesresa till 
Liseberg. 

Distriktsstyrelsen ska arbeta för att 
verksamhet inte bara sker i Växjö. 

 

Det har värvats flera gånger utanför Växjö, och 
en del verksamhet så som flera 
storhelgsfiranden har förlagts utanför orten. 

Distriktsstyrelsen ska också 
undersöka möjligheten att arbeta i 
utskott, exempelvis genom ett JUNF-
utskott. 

 

Vi har jobbat i JUNF- och arbetsutskott. Det hela 
har gått mycket fint, och många roliga protokoll 
skapades! 
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Avslutande ord 
För att sammanfatta styrelsens mandatperiod 2016-04-02 - 2017-04-02 (exakt 365 dagar!) vill vi i 
styrelsen säga att vi är väldigt nöjda med det vi uppnått under året. Vi skulle också vilja tacka för 
förtroendet, och de av oss som kandiderar till nästa styrelse hoppas på nytt förtroende! 
 
Distriktsstyrelsen för UNF Kronoberg 2016-2017 
 
 

 

Emma   Emil   Felicia 
   
 

 

Jennie   Patrik   Simon 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 
ATT lägga verksamhetsberättelsen 2016-2017 till handlingarna. 
 
Växjö, 2017-03-13 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KURSGÅRDEN 
KRONOBERGSHED 
 
Styrelsen 
Ordförande:     Cia Grill, Junis 
V. Ordförande: Björn Nilsson, IOGT-NTO 
Kassör:    Per-Erik Bengtsson, IOGT-NTO 
Sekreterare:     Monica Dahl, Junis 
Föreståndare:   Birgitta Bogren, Junis 
Ledamöter:    Jonatan Bengtsson, UNF 
    Lars-Ove Kårehed, IOGT-NTO 
    Roberth Skaarup, UNF 
    Felicia Grill, UNF 
 
Birgitta Bogren har fungerat som föreståndare och arbetsledare för personalen. 
 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. 
 
Personal 
Göran Arvidsson har varit anställd under hela året. Under perioder har vi stöttat upp med extra 
personal, det har varit Cia Grill, Monica Dahl, Patrik Salomonsson, Felicia Grill och Jonatan 
Bengtsson. 
Under tre sommarveckor hade vi två feriearbetare från Alvesta kommun. 
 
Statistik 
(Inom parentes 2015 års uppgifter) 
 
Besökare: 963 (735)   och utländska 159 (146)   
Gästnätter: 3071 (2904) och utländska 373 (1082)  
 
Kurser:  21 (21)  
Övernattning:549 (400)  
Deltagare: 468 (438) 
 
Husvagnar:  17 (10)  
Gästnätter:  31 (35) 
 
Verksamhet 
Vi har haft samlingar och kurser från bla SSU, Länkarna, Östanåkra ponnytrav, Tekniska Högskolan i 
Karlskrona, bil- och MC-klubbar och hundklubbar.  
Våra egna organisationer Junis, UNF och IOGT-NTO har också förlagt kurser och evenemang hos 
oss. 
Under ett par veckor hade vi skådespelare från uppsättningen Familjen Adams som gäster. 
Veckopendlare, säsongsarbetare, byggnadsarbetare och utställare från Jul på Huseby har också 
varit våra gäster. Liksom släktbesökare, bröllopsgäster och ”vanliga” turister. 
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Aktiviteter 
Den 14 maj genomförde vi en arbetsdag med endast 5 deltagare.  Men vi fick ändå mycket gjort, 
mest utomhus. 
 
Nyanskaffning 
Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att förvandla det stora rummet i källaren till 
konferensrum och det blev klart under våren, mycket fint tycker vi! 
I slutet på året köptes sängar och andra möbler inför renovering av rummen som ska påbörjas 
under vintern. 
Till uteplatsen har vi skaffat en cementring att grilla i. 
 
Marknadsföring 
STFs logibok och deras hemsida är vår bästa marknadsförare, även vår egen hemsida är välbesökt. 
Den har gjorts om under året och vi tycker den blev bra. 
Via Booking.com och STFs bokningscentral City Break får vi många bokningar. Vi är med i 
Kartguiden och Svensk vägguide. 
Vi annonserar i Lokaltidningen en gång om året. För att göra oss mer kända bland våra intressenter 
inbjöd vi IOGT-NTO-rörelsens medlemmar att rösta på STFs utmärkelse ”Årets Kudde”. 
När vi får veta att det anordnas arrangemang med övernattning i vår närhet kontaktas arrangören 
med erbjudande om logi på Kursgården. 
Birgitta Bogren deltog i Turistdagen i Växjö. 
 
Ekonomi  
1994 fick Kursgården genom testamente en gåva av Hilda Göransson, en summa på ca 90000 kr. 
Av dessa har under åren ca 30000 kr investerats i Kursgården. Idag återstår 62900 kr som förvaltas 
av IOGT-NTO-distriktet, att användas för investeringar i Kursgården. 
Ekonomin är just nu god, för detaljer hänvisas till den ekonomiska rapporten. 
 
Flyktingar 
Som alla vet har behovet av boende för flyktingar varit stort under ett par år!  Alvesta kommun 
hyrde under våren10 platser som de använde för att snabbt kunna erbjuda boende till flyktingar. I 
ett rum på nedervåningen bor fortfarande en liten familj kvar. Under kortare perioder har vi även 
tagit emot personer från andra kommuner. 
 
Eget årsmöte 
I enlighet med förra årets motion har vi tillsammans med distriktsstyrelserna under året påbörjat 
processen mot ett eget årsmöte. Det måste tas beslut på flera nivåer för att IOGT-NTO, UNF och 
Junis alla ska stå med som ägare på lagfarten, istället för som nu endast IOGT-NTO. En grupp har 
också arbetat med att skriva stadgar för Kursgården. Kursgårdsstyrelsen representeras av Jonatan 
Bengtsson, Lasse Kårehed, och Cia Grill. 
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Slutord 
Vi har fortsatt att renovera vår fina anläggning under året. Inte riktigt i den takt vi hade önskat, men 
det beror på något så roligt som hög beläggning! Vi fick helt enkelt inte några rum lediga att 
renovera. Så vi vet inte riktigt vad vi ska önska oss av 2017... Men vi hoppas i alla fall kunna börja på 
uppfräschningen av rummen. 
Våra gäster ger oss beröm för vårt trevliga bemötande och vår goda serviceanda, vilket gör oss 
glada.  
 
Vi ser fram emot ett positivt 2017 och ställer härmed våra platser till förfogande. 
 
 
 
 
Cia Grill  Björn Nilsson  Birgitta Bogren   
 
 
 
Per-Erik Bengtsson Monica Dahl  Jonatan Bengtsson  
 
 
 
Felicia Grill  Lars-Ove Kårehed Roberth Skaarup 
 
 
Kursgårdsstyrelsen förslår årsmötet besluta 
ATT lägga verksamhetsberättelsen för Kursgården Kronobergshed till handlingarna. 
 
Kronobergshed, 2017-03-08  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR JUNF-UTSKOTTET 
 
Utskottsmedlemmar från UNF: Emma Axelsson, John Ferner och Simon Pettersson. 
Utskottsmedlemmar från Junis: Agnès Bondeson Crene, Annie Strid och Isabelle Thörnros. 
 
JUNF-utskottet påbörjade sitt arbete den 29 juli, genom att genomföra ett möte på Ljunggården i 
Ljungby. Där spikades det vilka datum som det ska genomföras verksamhet, och dessutom sattes 
det ansvariga för varje aktivitet. På mötet deltog fyra personer. 
 
Den första aktiviteten som arrangerades var en pokémonjakt i Linnéparken i Växjö, och 
genomfördes den 3 september. Tio glada personer deltog, fångade pokémon, åt pizza, samt 
kollade på pokémonserien på Vattentorget. 
 
I samband med Junis höstlovsläger genomfördes nästa aktivitet. Då hade planeringsgruppen hyrt 
hela Moheda bio, och hade bland annat lekar, uppdragsjakt, löftesavläggning och en kort 
biovisning. 
 
Den 17 december var det dags för nästa aktivitet, och då var det pepparkaksbak och mys i Ljungby 
på schemat. Totalt sex personer närvarade, och alla var mycket nöjda! 
   
När den äldsta teatergruppen i Växjö skulle ha en arbetsdag den 29 januari, passade JUNF-
utskottet på att visa upp sig och arrangera en aktivitet. Även denna gång bjöds det på pizza, men nu 
i kombination med levande tipspromenad. Runt tolv personer deltog och hade en skrattfylld, och 
framförallt stökig kväll. 
  
 
Utskottet tycker att arbetet har fungerat bra under mandatperioden, och vill tacka för allt 
förtroende! Utskottet föreslår årsmötet besluta 
ATT lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
Örnsköldsvik, 2017-03-09  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR UNF KRONOBERGS 
ARBETSUTSKOTT 
	
Syfte 
Arbetsutskottets syfte har främst varit att ta beslut kring de ansökningar som skickas in till Krånkan 
Pröjsar, för att de som ansökt ska kunna få en snabb respons, och för att göra det smidigare. 
Arbetsutskottet har under hela perioden bestått av Emil Johansson, Jennie Rydén, samt Emma 
Axelsson.  
 
Arbetsordningen 
Under första mötet kändes det som en bra idé att sätta fasta poster i utskottet. Emma skrek först 
och högst att hon ville vara sekreterare, och Jennie kort därefter att hon ville vara justerare. Tyvärr 
fanns bara Emil kvar att välja till ordförande, och då fick det bli så (även om alla grät över beslutet).  
För att göra hela beslutsprocessen enkel, beslutade utskottet att ha en tydlig arbetsordning. Denna 
gällde främst i den gemensamma gruppchatten på Messenger, men började sedan användas på alla 
möten. För att rösta för ett förslag ska en skicka en emoji som ser ut som en pengapåse, och för att 
rösta emot, en bajskorv. Detta fungerade oftast mycket bra! 
 
Discoutrustning 
Första beslutet vi var under mycket hård press att ta (ni skulle bara ana) var att besluta om att 
inhandla en discoanläggning till UNF Kronoberg. Distriktsstyrelsen hade överlämnat till oss att ta 
beslutet, och efter att ha noga synat det rådande förslaget biföll vi att discoutrustningen skulle få 
kosta 26 400 kronor, och också att den förutom högtalare och lampor skulle innehålla en 
dansbandspinne! 
Framåt sommaren inkom förfrågningar om att hyra den ovan nämnda anläggningen. 
Arbetsutskottet blev ansvariga för att hantera dessa uthyrningar, och tog också fram ett kontrakt 
som uthyraren skulle signera för att få uthyrningarna verkställda! 
 
Krånkan Pröjsar 
Många gånger under året har engagerade personer velat ha pengar för att genomföra sina roliga 
och bildande aktiviteter! Arbetsutskottet har tagit emot 18 ansökningar, och av dessa bifölls alla 
utom en! Den som inte bifölls var en tilläggsansökan på ett förslag som distriktsstyrelsen redan 
tagit beslut om, och det uppmanades att överklaga beslutet till styrelsen, så att ett nytt beslut 
kunde tas. 
Inom Krånkan Pröjsar (KP) ingår tre typer av ansökningar! Dels är det potten att söka pengar ur för 
vanliga aktiviteter, dels är det föreningsbidrag, och sist är det resebidrag. Många föreningar har fått 
pengar, många grupper av människor har fått genomföra sina aktiviteter, och många medlemmar 
har fått vara ute på äventyr i UNF-Sverige! 
 
Föreningsstyrelsesamling 
Den 9-11 september anordnades en föreningsstyrelsesamling för föreningsstyrelser från 
Kronoberg, Kalmar och Skåne. Arbetsutskottet blev ansvariga för denna då AU bestod av de 
ledamöter i DS som inte satt i någon föreningsstyrelse. FSS:en hölls på Vattentorget i Växjö för att 
spara in lite pengar, då vi ville ha en festlig (och superhemlig) aktivitet som skulle vara på 
lördagseftermiddagen.  



Handlingar till distriktsårsmötet för UNF Kronoberg (829000-6496) 
2017-04-02 
 

	 25/52 

På fredagen anlände 17 glada och taggade deltagare (fast 4 av dessa var ledare, men det låter bäst 
med 17) som började lugnt med att bonda och äta tacos. Lördagen bestod av föreläsning från bland 
annat Hugo Hermansson samt en mycket smaskig pastasallad. Efter att vi alla varit med och röstat 
om pizza så spelade vi BUBBELBOLL, och det var hur kul och svettigt som helst - trots att en del 
tyckte det var lite läskigt. Under den superhemliga aktiviteten (alltså bubbelbollen) så droppade 
Max Johansson (2:e vice förbundsordförande) in, eftersom han skulle föreläsa på kvällen. 
Stämningen var fortsatt mysig under hela helgen och inga blev osams.  
 
Kommunikation 
Den 11 april 2016 startade Emil Johansson en chattgrupp på Messenger som fick namnet 
ArbetsutskotteT (varken Emma eller Jennie förstår syftet med ett stort T i slutet, men har valt att 
acceptera läget). Chattbilden fick bli en spargris som ruvade på en massa pengar, som Emma så fint 
letade upp. Smeknamnen i chatten ändrades mycket passande till Ordföranden, Sekreteraren och 
Justeraren. Chattens emoji fick bli en pengapåse, för att vi snabbt skulle kunna bifalla förslag och ge 
pengar till (nästan) alla som ville ha. Den 9 september 2016 byttes chattbilden från spargrisen till en 
oerhört charmig bild på utskottets ordförande, Emil (se nedan).  
 

 
På bilden: Herr Ordförande har äntligen fått sina pennor från ÖoB!  

 
Protokollen som skrivits av ArbetsutskotteTs sekreterare Emma har varit lite småfyndiga och 
verkligen satt en tydlig markering på den stämning som funnits i gruppen. Nästintill alla protokoll 
har en skojig liten twist. Ett skrevs exempelvis under en bilfärd som medlemmarna i utskottet tog 
tillsammans. Mötena har ägt rum främst via Messenger, men även via Skype när vi känt ett behov av 
att höra varandras vackra stämmor. Någon gång har vi även tagit kraft till oss och faktiskt träffats i 
verkligheten.  
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Avslutande 
Under mandatperioden har arbetsutskottet lämnat ifrån sig totalt 18 protokoll. Nästintill noll av 
dessa har skrivits under själva mötet, eller ens när utskottsmedlemmarna har varit på samma plats, 
men wow så smidigt det har gått!  
Det har varit givande, och framförallt väldigt roligt att sitta i detta arbetsutskott, och det känns som 
att vi har kunnat leverera snabba och bra beslut, och även att omgivningen är nöjda med vårt 
arbete.  
 
Tack för oss, och tack för allt förtroende! 
 
 
 

Emil Johansson Emma Axelsson Jennie Rydén 
Ständig ordförande Ständig sekreterare Ständig justerare 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
UNF Kronobergs arbetsutskott föreslår årsmötet besluta  
ATT lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
Växjö, 2017-02-13 
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EKONOMISK BERÄTTELSE SAMT ÅRSREDOVISNING FÖR 
UNF KRONOBERG 
 
Ja, då var det återigen dags att sammanfatta ett år i siffror. Ett år, som till skillnad från föregående 
år, vi haft svårighet att uppnå det resultat som önskades i budgeten. När vi stod i Lessebo för ett år 
sedan och redovisade året stod siffrorna klart och tydligt. 71 632 kronor plus. Där är vi inte riktigt 
idag. Det beror dels på att resultatet av förra året blev lite missvisande. Vi fick ta kostnader för både 
Jul-LAN och hösten på Fritidsgården under 2016, vilket gör att det kan väga upp lite. De facto 
återstår att vi under 2016 redovisar ett negativt resultat på 46 063 kronor. Det är ungefär 30 000 
sämre än budget. 
 
Vi tycker ändå inte att vi ska misströsta. UNF Kronoberg har mer än en miljon kronor i tillgångar, 
spridda över en mängd olika konton, fonder och fordringar (alltså skulder till oss). Vi kan dock 
presentera flera glädjande ekonomiska saker som vi har sett till att hända under året. 
 
Något av det första som görs är att vi sluter en avbetalningsplan med UNF 38 Kamratkretsen för 
deras lån de tog när de köpte in en båt till Storön. Båten betalas av med minst 15 000 kronor varje 
år. Kollar vi närmare på siffrorna kan vi se att hela 95 000 har betalats av i år, mycket tack vare ett 
bidrag på 80 000. Nästa steg distriktsstyrelsen tagit är att förhandla fram nästa avbetalningsplan, 
nämligen med IOGT-NTO Kronoberg. Vi tyckte det aningen osmidigt att de skulle betala av sin 
skuld till oss i fika och kopiering, vilket tidigare lydigt. Från och med januari 2017 betalar de av 500 
kronor varje månad. Det innebär att de är skuldfria om ungefär 6 år! 
 
Nästa steg var att säkerställa att de pengar som den inaktiva föreningen UNF Aring skulle tillfalla oss 
vid en eventuell nedläggning. Vi såg till att få ett beslut från förbundsstyrelsen, och kunde sedan 
kalla till årsmöte. Tyvärr dök inte fem medlemmar upp, vilket behövs för att de ska kunna ta beslut, 
och därmed beslöt distriktsstyrelsen att lägga ner föreningen. Det sista distriktsstyrelsen har gjort 
ekonomiskt är att starta en process för att byta bank. Dels för att kunna sänka bankkostnaderna en 
aning samtidigt som möjligheten för att kunna använda Swish öppnades, men också för att det är 
smidigt att ha en bank som många medlemmar har, vilket gör att överföringar mellan distriktets 
konto och medlemmen sker direkt, istället för en väntetid på en bankdag. 
 
 
Avgående distriktsstyrelsen,  
Växjö, 2017-03-13
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR UNF KRONOBERG 
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EKONOMISK BERÄTTELSE SAMT ÅRSREDOVISNING FÖR 
KURSGÅRDEN KRONOBERGSHED 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR KURSGÅRDEN 
KRONOBERGSHED 
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MOTION 1, HUR BLIR VI ALLMÄNT BÄTTRE? 
 
Jag, Jonathan Kraft, tycker att vi borde våga satsa lite, vara lite nytänkande! Att bryta mot normer 
är något vi gör bra, varför inte ta det ett steg längre? Mer specifikt tänker jag på hur vi kan göra våra 
protokoll lite roligare, lite mer classy, lite mer spex, lite mer bäst! 
 
 
Enligt ovanstående motivering föreslår jag, Jonathan Kraft, därför UNF Kronobergs 
distriktsårsmöte besluta 
ATT låta alla mötesprotokoll från UNF Kronobergs distriktsstyrelse skrivas i typsnittet Comic 
Sans. 
 
Jonathan Kraft  
 

DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR PÅ MOTION 1 
 
Det är naturligtvis viktigt att hålla våra protokoll både intressanta och relevanta men vi tror inte att 
typsnittsbyte är rätt väg att gå. Comic Sans beskrivs som en rolig, barnslig och informell font, alltså 
inte ett särskilt passande typsnitt för mötesprotokoll. Bortsett från de negativa konnotationer kan 
en även argumentera att det är ett typsnitt som går emot vårt arbete mot att vara inkluderande då 
inte alla datorer har tillgång till Comic Sans vilket betyder att en måste köpa det online för $30. 
Istället tycker vi att vi ska hålla oss till vår grafiska profil och nyttja vårt eget gratis och lättlästa 
typsnitt som alla har tillgång till via vår hemsida! 
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 
ATT avslå motionen i sin helhet. 
 
Växjö, 2017-03-13 
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MOTION 2, HUR SKA UNF KRONOBERG FRÄMJA OCH 
BEVARA MEDLEMMARNAS ENGAGEMANG? 
 
Jag, Jonathan Kraft, upplever att det finns och har funnits medlemmar inom distriktet som är 
engagerade i mer än vad som är hälsosamt, vilket jag tror är på grund av att vi har ett för stort glapp 
mellan styrelseengagemang och vanligt medlemsengagemang. För att en individs engagemang ska 
vara roligt och utmanande på rätt nivå så är det viktigt att gradvis öka dennes engagemang! Att 
aldrig ha arrangerat en aktivitet när en sätter sig i en styrelse är absolut inte idealt, men våra 
valberedningar tvingas till att sätta sådana personer i styrelser i nuläget. 
 
 
Enligt ovanstående motivering föreslår jag, Jonathan Kraft, därför UNF Kronobergs 
distriktsårsmöte besluta 
ATT gradvis öka medlemmarnas engagemang inom distrikts- och föreningsverksamhet.  
ATT utbilda 20 medlemmar om hållbart engagemang, exempelvis med tekniker för att planera, 
prioritera och att säga nej till för mycket ansvar.  
 
Jonathan Kraft  
 

DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR PÅ MOTION 2 
Vi håller med om andemeningen i motionen att hållbart engagemang är något som är viktigt för 
den ideella medlemmen som gör verksamhet och hjälper UNF närmare sin vision. Däremot tycker 
vi inte att just hållbart engagemang är något som ska vara grundtanken bakom distriktsstyrelsens 
arbete under nästa mandatperiod. Vi tycker helt enkelt att tanken är bra, men vill inte att det ska 
kvantifieras som det gör i motionens andra att-sats. Vi finner också den första att-satsen lite svår 
att definiera, och anser att det är grunden i vad en distriktsstyrelse redan jobbar med. 
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår därmed årsmötet 
ATT avslå motionen i sin helhet. 
ATT distriktsstyrelsen under mandatperioden 2017-2018 ska låta hållbart engagemang finnas med 
i den bildningen som distriktet arrangerar. 
 
Växjö, 2017-03-13 
	
  



Handlingar till distriktsårsmötet för UNF Kronoberg (829000-6496) 
2017-04-02 
 

	 38/52 

MOTION 3, HUR SKA UNF UTSTRÅLA ”KAXIG OCH RIK 
UNGDOMSORGANISATION MED FET GEMENSKAP”? 
 

Att vara med i UNF Kronoberg borde kännas exklusivt och alla som är med borde ses som en 
självklar del av UNF! Att visa en stark gemensam fasad utåt ger självförtroende till medlemmarna 
och skapar tillhörighet! Det skulle även motbevisa myten om att nykterhetsrörelsen är mesig, och 
gör det eftertraktat att vara med i UNF Kronoberg! Vi borde sträva efter att utstråla rätt image och 
att skapa gemenskap! 
 
 

Enligt ovanstående motivering föreslår jag, Jonathan Kraft, därför UNF Kronobergs 
distriktsårsmöte besluta 

ATT arbeta för att följande låt ska sjungas på minst 3 förbundsarrangemang och minst 3 
distriktsgemensamma evenemang: Kronoberg, cha la la la la Kronoberg, chaaaa la la la la la 
Kronoberg, cha la la la la Kronoberg, CHAAA LA LA LA LA LA! 

ATT använda någon av UNF Kronobergs loggor på allt officiellt material.  
ATT göra minst 100 knappar/pins med minst två olika motiv med feta nyktra budskap och dela ut 
dem till förbundets och distriktets medlemmar.  
ATT lägga 3000 kronor i budget för att köpa saker under förbundsevenemangens auktioner.  
ATT lägga 8000 kronor under profilmaterial i budgeten.  
ATT låta trycka upp tröjor till Kronobergs deltagare under kongressen.  
ATT bjuda in UNF-Sverige till ett sommarfirande inom Kronoberg.  
 

Jonathan Kraft  
 

DISTRIKTSSTYRELSENS SVAR PÅ MOTION 3 
Att UNF Kronoberg är väl representerade på förbundsevenemang såväl ljudmässigt som 
kvantitativt borde absolut vara en naturlig del av att representera oss på förbundsevenemang. Att 
skapa rätt image av UNF Kronoberg är något som det borde jobbas med, men vi tror inte på att det 
alltid är bra att gå runt som kaxiga och hävda att vi är störst, bäst och rikast, även fast det är sant. 
Vi tycker också att motionen lyfter ett fantastiskt förslag på verksamhet en förening kan ta upp, 
nämligen att trycka upp knappar och dela ut till medlemmar.  
 
För att svara på den ekonomiska biten rörande auktionsköp och profilmaterial, så vill vi först 
nämna att vi tycker att det är fel att budgetera för förbundsevenemangens eventuella aktioner, 
eftersom det är omöjligt att veta vad som kommer auktioneras ut, och hur ofta det sker auktioner. 
Det kan också vara väldig beroende på hur det ekonomiska resultatet ser ut för distriktet, ser 
distriktsstyrelsen att det finns pengar över så anser vi det fullt rimligt att spendera dessa pengar 
(eftersom pengarna från auktionen går till insamlingsarbeten). Däremot anser vi inte att ett ökat 
underskott jämfört med budget kan motiveras med att vi köpte saker på ett evenemang.  
Vi har också valt att i vårt budgetförslag föreslå en budgetpost som heter “T-shirts för kongress”, 
som vi anser svarar på att-sats nummer fem. Budgetposten ligger dock på 5000 kronor. 
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För att avsluta anser vi att det inte ska vara distriktets sak att arrangera sommarfirande. Det är en 
aktivitet som en förening eller annan sammansatt grupp gärna får arrangera. Det kan också noteras 
att vi har lämnat in en ansökan hos Bångs stiftelse om ett sommarläger blandat med kurser om 
personlig utveckling, mentor- och ledarskap samt förebyggsarbete. Får vi ansökan bifallen 
kommer lägret ske. 
 
 
Härmed föreslår vi årsmötet 
ATT avslå att-sats ett, två, tre, fyra och sju. 
ATT anse att-sats fem besvarad med distriktsstyrelsens budgetförslag. 
ATT bifalla att-sats sex. 
 
Växjö, 2017-03-13 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3, BIDRAGSSYSTEM 
 
År 2016 avskaffades UNF:s bidragssystem PAS (pengar att söka). Vi i distriktsstyrelsen vill att UNF 
Kronobergs medlemmar fortfarande ska kunna söka pengar till sina aktiviteter. Vi vill genom detta 
också lägga lite extra pengar på de områden som vi vill satsa på. 
 
Alla föreningar som rapporterar årsmöte får också pengar från förbundet, enligt följande lista: 
 
0-10 betalande medlemmar = 5000 kronor 
11-50 betalande medlemmar = 7500 kronor 
51 betalande medlemmar eller fler = 10 000 kronor 
 
Dessutom delas pengar också ut till föreningen, 50 kronor för varje betalande medlem. 
För varje förening som startats under året får de ett startbidrag på 5000 kronor. 
 
Förslag på bidragssystem 
Pengar som utdelas som bidrag till föreningar från distriktet. 
 
Med detta föreslår distriktsstyrelsen att dela ut pengar för olika arrangemang. Föreningen får 
 

• 50 kronor per betalande medlem (baserat på föregående år) efter att ha inrapporterat sitt 
årsmöte. Detta görs genom att lämna in ett underskrivet protokoll till distriktsstyrelsen. 

• 750 kronor per värvningsaktivitet och uppföljning som är initierad och genomförd av 
föreningen. Värvningen ska genomföras på en skola i minst tre timmar, och förslagsvis ska 
UNG-metoden användas. Bidraget kan delas ut maximalt fem gånger per år. 

• 400 kronor per deltagare som går en UNFaren eller UNFaren Avancerad. Föreningen får 
dessutom 200 kronor per dag och medlem, om kursen vara minst två dagar i sträck. 
Bidraget delas ut till den förening som arrangerar kursen efter att ha lämnat in en 
underskriven deltagarlista till distriktsstyrelsen. 

• 500 kronor per arbetshelg som genomförs per år, maximalt två per styrelse. 
 
För att få pengar måste föreningen fylla i ett formulär en gång i kvartalet. Distriktsstyrelsen ska ta 
ansvar för att alla föreningar får information om formuläret innan sista ansökningsdag. 
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Sökbara pengar 
Alla föreningar och grupper som arrangerar verksamhet inom Kronoberg kan söka pengar med 
hjälp av ansökningssystemet ”Krånkan Pröjsar” (KP). Det går söka pengar inom tre olika områden: 
 

• Värvningsaktiviteter 
• Kurser 
• Större evenemang 

 
Pengarna ska sökas senast två veckor innan evenemangets början. Ansökan sker i ett formulär som 
kommer förmedlas av distriktsstyrelsen. 
Alla bidragsansökningar som bifalls och som leder till att pengar betalas ut i förskott (exempelvis 
UNF-föreningar) ska också redovisas. Alla pengar som inte används ska betalas tillbaka till distriktet 
senast två månader efter aktivitetens slut. Har föreningen inte redovisat kommer inte en ny 
ansökan att bifallas. 
 
Bidrag för resor och deltagaravgifter till kurser och andra evenemang 
Det är distriktets mening att bidra till att medlemmar åker på evenemang och kurser utanför 
distriktet. Medlemmar får därför 
 

• 300 kronor i resebidrag per tur- och returresa om resan går till ett evenemang utan 
bildningsorsak. 

• 600 kronor i resebidrag per tur-och returresa om resan går till en kurs. 
• 300 kronor i bidrag för deltagaravgiften (om denna finns). För att få detta bidrag måste ett 

kvitto redovisas till distriktsstyrelsen. 
 
Vid eventuella fall där det inte är fullt definierat om evenemanget är en kurs, har distriktsstyrelsen 
beslutsrätt. Om pengarna inte räcker till resan eller deltagaravgiften, har medlemmen rätt att söka 
mer pengar. Ansökan måste dock komma in innan resan är påbörjad. 
 
 
Därmed föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet 
ATT anta förslaget på bidragssystem. 
 
Växjö, 2017-01-30 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4, ERSÄTTNINGAR 
TILL KONGRESSEN 
	
I år är det dags för UNF:s 27:e kongress. Vi i distriktsstyrelsen vill att så många som möjligt av 
Kronobergs medlemmar ska åka. För att underlätta detta så vill vi bidra ekonomiskt så att fler ska 
ha möjlighet att åka. Kongressen äger rum i Karlstad den 27 juni-2 juli. 
 
 
Därmed föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet 
ATT betala betalande medlemmar i UNF Kronobergs kongressavgift, högst 1000 kronor. 
ATT distriktsstyrelsen ska hantera ansökningar av bidrag för den sista delen i deltagaravgiften. 
 
Växjö, 2017-03-13 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5, ERSÄTTNINGAR 
 
Föregående distriktsårsmöte beslutade att ersätta ledamöter för resor till och från 
distriktsstyrelsesammanträden. Enligt detta beslut har ledamöter ersatts för resa med buss och 
tåg mot uppvisat kvitto, eller reseersättning med högsta skattefria belopp vid bilfärd. 
 
 
I enlighet med detta föreslår distriktsstyrelsen distriktsårsmötet 
ATT ledamöter i distriktsstyrelsen under mandatperioden 2017-2018 ersätts för resa med buss 
eller tåg mot uppvisat kvitto vid resor till distriktsstyrelsesammanträden. 
ATT ledamöter i distriktsstyrelsen under ovan nämnda mandatperiod ersätts med högsta 
skattefria belopp vid bilfärd till sammanträden med distriktsstyrelsen. 
 
Växjö, 2017-01-30 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6, ARBETSPLAN 
 
Nu kommer det en viktig sida i ditt stora kompendium av handlingar. Det är arbetsplanen. Den är 
kanske den som är anledningen till att vi har ett demokratiskt årsmöte. Det är just den som ger dig 
som medlem den demokratiska rätten att tycka vad som är viktigt att jobba med under det 
kommande året.  
 
Strukturen på arbetsplanen är lik den som vi antog under förra årsmötet. Den består av ett 20-tal 
mål, uppdelade i sex olika kategorier, kategorier som vi tror är viktiga att vi arbetar med som ett 
distrikt inom UNF. Vi hoppas på en bra debatt på årsmötet som leder till en väl utstakad riktning för 
UNF Kronoberg under det kommande året.  
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT anta förslaget på arbetsplan. 
 
Växjö, 2017-03-13 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN 
 
Föreningar 

• Ha 7 aktiva föreningar i 3 olika kommuner.  
• Distriktsstyrelsen ska jobba med att hjälpa föreningar, till exempel genom 

kontaktpersoner. 

• Erbjuda 3 stycken föreningsstyrelsesamlingar till alla föreningar. 
 
Verksamhet 

• Skicka ut 4 medlemsbrev.  
• Jobba mot att hålla våra sociala medier uppdaterade med vår verksamhet. 

• Se till att alla distriktsstyrelsens protokoll finns tillgängliga för alla medlemmar högst en 
månad efter avslutat möte. 

• Jobba aktivt med att bifalla ansökningar som kommer in genom Krånkan Pröjsar.  
• Se till att det sker verksamhet vid suparhelger. 

• Arrangera 1 nöjesresa. 

• Jobba i form av utskott för att engagera fler medlemmar och inte bara de som sitter i 
distriktsstyrelsen. 

 

Medlemsökning 

• Ha 200 betalande medlemmar vid årsskiftet 2017-2018. 

• Genomföra 20 utåtriktade medlemsökningsaktiviteter.  
 

Bildning 

• Genomföra 1 stor kurshelg. 

• Genomföra 3 stycken UNFaren. 

• Skicka iväg 15 medlemmar i bildningssyfte utanför Kronoberg. 
 

Samarbeten 

• Ha aktivt samarbete med 6 kommuner.  
• Samarbeta med 3 olika distrikt. 

• Samarbeta med NBV. 

• Samarbeta med övriga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen. 

• Ha 1 externt samarbete. 
 

Samhällspåverkan 

• Genomföra 3 ölköpskontroller med uppföljning. 

• Synas i media 20 gånger. 

• Ha 3 möten med kommunpolitiker. 
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KURSGÅRDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1, ARBETSPLAN 
	
Vårt uppdrag är att erbjuda bra boende och konferensmöjligheter i nykter miljö. Alla våra gäster 
ska veta att IOGT-NTO-rörelsen driver verksamheten. Vi vill att fler organisationer ska hitta till oss.  
 
2017 
Vandrarhem 
• Att vinna STFs utmärkelse “Årets kudde”. 
• Öka antalet gästnätter till 3200 stycken.  
 
Konferens 
• Öka antalet kurser till 25 stycken.  
• Förnya konferensutrustningen.  
• Utöka med ett grupprum/relaxrum.  
 
Renovering 
• Renovera 6 rum inkl toaletterna. 
• Renovera damduschen. 
• Byta ut toaletter och kranar till snålspolande. 
• Fräscha upp personalköket. 
• Påbörja planering av renovering av kök och reception. 
• Fräscha upp tvättstugan. 
• Fixa lekplatsen. 
 
Arrangemang 
• Arrangera 1 offentliga arrangemang.  
• Minst 2 samlingar för någon av ägarorganisationerna.  
 
2018 
Vandrarhem 
• Att vinna STFs utmärkelse “Årets kudde”. 
• Öka antalet gästnätter till 3400 stycken.  
 
Konferens 
• Öka antalet kurser till 28 stycken.  
• Minst 10 olika organisationer ska ha sina kurser hos oss.  

 
Renovering 
• Renovera alla allmänna toaletter. 
• Påbörja renovering av köket och receptionen. 
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Arrangemang 
• Arrangera minst 1 offentliga arrangemang.  
• Minst 3 samlingar för någon av ägarorganisationerna.  
• 70-årsfest. 
 
2019 
Vandrarhem 
• Att vinna STFs utmärkelse “Årets kudde”. 
• Öka antalet gästnätter till 3500 stycken.  
 
Konferens 
• Öka antalet kurser till 30 stycken.  
• Minst 10 olika organisationer ska ha sina kurser hos oss.  
 
Renovering 

• Fortsätta renovera köket och receptionen. 
• Handikappanpassa en toalett. 
• Renovera resten av rummen. 
 
Arrangemang 
• Arrangera minst 2 offentliga arrangemang.  
• Minst 3 samlingar för någon av ägarorganisationerna.  
 
 
Kursgårdsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT	anta förslaget på arbetsplan. 
 
Kronobergshed, 2017-03-08 
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7, BUDGET 
 
Nu kommer vi till diskussionen om UNF Kronobergs budget för 2017. Det är lätt att tro att 
budgeten inte är så viktig, och att det är svårt att påverka i den. Vi i distriktsstyrelsen vill slå hål på 
den myten. Vi har under denna mandatperiod skapat en större förståelse för ekonomin internt 
inom styrelsen, och vill gärna fortsätta förmedla den känslan.  
 
Vi har lagt ett förslag där vi budgeterar med att gå minus, närmare bestämt 10 000 kronor minus. Vi 
ser att våra intäkter blir färre och färre, och ser också att vi har svårt att sålla bland de kostnader vi 
har, och alltså välja ut vad vi tycker är viktigt.  
 
Vi vill lyfta att vi tror att det i framtiden kommer vara svårare att finansiera vår verksamhet. Vi ser 
att UNF-förbundets absolut största intäkt är avkastning från Miljonlotteriet, och andelen pengar 
som kommer därifrån blir mindre och mindre. Det betyder också att summan pengar som går ut till 
distrikten blir mindre och mindre. I förbundsstyrelsens budgetförslag till budget för 2018 och 2019 
föreslås det att sänka potten “Distriktsbidrag” med 600 000 kronor, vilket naturligtvis drabbar vår 
ekonomi.  
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT anta förslaget på budget. 
 
Växjö, 2017-03-13  
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DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 
	
	
RÖRELSENS INTÄKTER Utfall  

2016 
Budget  

2016 
Budgetförslag 

2017 
Distriktsbidrag 55 500 kr 112 100 kr 100 000 kr 
Fritidsgården 173 591 kr 194 000 kr 60 000 kr 
Kursbidrag 38 400 kr 87 000 kr 60 000 kr 
Landstingsbidrag 33 405 kr 30 000 kr 30 000 kr 
Sökta pengar 0 kr 10 000 kr 20 000 kr 
Kursbidrag NBV 2 000 kr 0 kr 10 000 kr 
Kiosk på Fritidsgården 1 371 kr 0 kr 1 500 kr 
Uthyrning av discoanläggning 800 kr 0 kr 1 500 kr 
Utdelning på aktier hos andra föreningar 27 052 kr 0 kr 0 kr 
Föreningsnedläggningar 19 912 kr 0 kr 0 kr 
Entréavgifter Jul-LAN 5 322 kr 0 kr 0 kr 
Intäkter av engångskaraktär 4 259,99 kr 0 kr 0 kr 
Försäljning av högtalare 1 500 kr 0 kr 0 kr 
Försäljning tröjor 200 kr 0 kr 0 kr 
Försäljning av drinkar 60 kr 0 kr 0 kr 
Pant 60 kr 0 kr 0 kr 
Öresutjämning 0,35 kr 0 kr 0 kr 
Specialisten 0 kr 15 000 kr 0 kr 
Summa 363 433,45 kr 448 100 kr 283 000 kr 
SUMMA med föreningskostnader 437 169,45 kr 448 100 kr 283 000 kr 
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RÖRELSENS KOSTNADER Utfall  
2016 

Budget  
2016 

Budgetförslag  
2017 

Krånkan Pröjsar −68 300 kr −50 000 kr −70 000 kr 
Fritidsgård −155 298,70 kr −191 500 kr −45 000 kr 
Kurskostnader −30 734,85 kr −52 000 kr −45 000 kr 
Bidrag för medlemmar −10 578,60 kr −10 000 kr −30 000 kr 
Storhelger −22 838,67 kr −20 000 kr −20 000 kr 
Möten och administration −19 850,64 kr −20 000 kr −18 000 kr 
Nöjesresor −16 134 kr −25 000 kr −15 000 kr 
Värvning och expansion −10 138,13 kr −15 000 kr −15 000 kr 
Material och tjänster −7 743,95 kr −10 000 kr −8 000 kr 
Distriktsårsmöte −12 138,69 kr −15 000 kr −7 000 kr 
Discoanläggning −27 505 kr −30 000 kr −5 000 kr 
Opinion/ölköp/pub −5 445,60 kr −10 000 kr −5 000 kr 
T-shirts till kongress 0 kr 0 kr −5 000 kr 
JUNF-utskottet −2 081,62 kr 0 kr −3 000 kr 
Porto och SMS-kostnader −349,94 kr 0 kr −2 000 kr 
Kostnader för Jul-LAN 2015 −18 423,28 kr 0 kr 0 kr 
Samarbeten med andra distrikt −4 000 kr −5 000 kr 0 kr 
Verksamhet för medlemmar −3 817 kr −10 000 kr 0 kr 
Presenter och gåvor −2 540 kr 0 kr 0 kr 
Medlemsavgifter −100 kr 0 kr 0 kr 
Avgifter iZettle −7,15 kr 0 kr 0 kr 
Summa −418 025,82 kr −463 500 kr −293 000 kr 
SUMMA med föreningskostnader −483 232,56 kr −463 500 kr −293 000 kr 
 
 
BERÄKNAT RESULTAT med 
föreningskostnader 

−46 063,11 kr −15 400 kr −10 000 kr 
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KURSGÅRDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2, BUDGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
Kursgårdsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT	anta förslaget på budget. 
 
Kronobergshed, 2017-03-08 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Vi i valberedningen (Tilda Ströberg, Malin Nyman, Rebecca Hammarqvist och Simone Svärdell) kan 
med glädje meddela att intresset för att sitta i årets distriktsstyrelse har varit stort. I det svåra urval 
vi varit tvungna att göra har vi försökt samla en styrelse med folk som kompletterar varandra och 
som har olika ingångar och intressen i rörelsen. Vi har försökt att blanda nya såväl som gamla 
stjärnor och är övertygade om att varje styrelsemedlem har något unikt och spännande att tillföra. 
 
Styrelsen sammansättning 
Ordförande:      Emma Axelsson 
V. Ordförande:  Noëmi Liebe  
Kassör:     Emil Johansson 
Sekreterare:     Felicia Grill 
Ledamöter:     Jennie Rydén 
       Simon Pettersson 
     John Ferner 
 
Revisorer 
Revisor:      Håkan Ferner 
     Per-Elof Johansson  
Suppleanter:     Hugo Hermansson 
     Elisabeth Ferner 
 
Kursgårdsstyrelsen 
Ledamöter:     Niklas Gustavsson 
     Jonatan Bengtsson 
     Felicia Grill 
 
Kongressombud 
Ordinarie:     Emma Axelsson 
     Emil Johansson 
     Mina Karlsson 
     Felicia Grill 
     Lovisa Ferner 
Ersättare:      John Ferner 
 
Mötespresidium 
Ordförande:     Malin Andersson och John Kraft 
Sekreterare:      Jonathan Kraft och Tilda Ströberg 
 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta  
ATT besluta enligt förslaget. 
 
Växjö, 2017-03-21 


