
Distriktsårsmöte för UNF Kronoberg 14-15 april 2018 
 
Nu är tiden kommen för ett nytt distriktsårsmöte. Det betyder bland annat att vi samlar 
UNF:are från hela Kronoberg, hittar på roliga aktiviteter, äter mat, sover över och snackar 
om distriktets framtid! Det du håller i handen är 47 sidor som egentligen har två syften. Dels 
ska de förklara vad som hänt sedan senaste årsmötet, och dels finns det förslag på vad som 
ska hända fram till nästa årsmöte. Det är dessa förslag som framförallt ska diskuteras under 
mötet, och gemensamt ska vi komma fram till hur vår plan för framtiden ser ut. 
 
Detta är alltså grymt viktiga papper. Vad UNF Kronoberg gör kanske aldrig har varit viktigare. 
Vi ser trender i att färre och färre ungdomar dricker alkohol, och vi ser framskjuten 
alkoholdebut för högstadie- och gymnasieelever. Det är dessutom valår, och vi har möjlighet 
att påverka politikerna och alla medborgare som ska rösta. Otroligt viktigt, helt enkelt. 
 
Det är alltså den 14-15 april som vi träffas i IOGT-NTO:s lokaler i Vislanda och skrider till 
verket. Det är då nya steg ska tas. Och det är med denna bunt papper eller mängd sidor som 
vi kommer kunna diskutera! 
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Distriktsstyrelsens förslag på 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 

§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. Distriktsstyrelsens förslag på bidragssystem 

§15. Beslut om ersättningar 
a. Distriktsstyrelsens förslag på ersättningar 

§16. Beslut om arbetsplan rörande verksamhetsåret 2018-2019 för  
a. UNF Kronoberg 
b. Kursgården Kronobergshed 

§17. Beslut om budget för det pågående kalenderåret 2018 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 sekreterare 
c. Val av kassör 
d. Val av vice 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 tre ledamöter till kursgårdsstyrelsen 
§24. Val av ombud till KLAN:s årsmöte 
§25. Val av ett ombud till NBV Sydosts medlemsmöte 
§26. Beslut om tid och plats för distriktsårsmöte 2018 
§27. Övriga frågor 
§28. Avslutande av distriktsårsmötet 

 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT fastställa föredragningslistan. 
 
Växjö, 2018-03-05 
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Ordlista 
 
Acklamation - Beslut fattat med ja-rop 
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 det arbete som ska genomföras under det kommande året 
Avslag - Att inte godkänna ett förslag 
Balansräkning - Visar organisationens tillgångar 
Beslutsmässig - Med rätt att fatta beslut 
Bifalla - Gå med på, rösta för 
Bordlägga - Uppskjuta beslut till senare under mötet 
Budget - Plan för beräknade utgifter och inkomster 
Föredragningslista - Förteckning över ärenden som ska behandlas på mötet 
Förtroendevald - Personer som demokratiskt utsetts till förtroendeuppdrag 
Justerare - Person som utsetts att justera ett protokoll 
Jämka sig - Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla med ett annat förslag 
Kontrapropositionsvotering - Mötesteknisk utslagsturnering 
Majoritet - Flertal, röstövervikt 
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. 
Presidium - Vanligen mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare) 
Protokoll - Skriftlig sammanställning av beslut 
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 
Röstlängd - Förteckning över röstberättigade 
Rösträknare - Mötesdeltagare som räknar röster vid votering 
Sluten omröstning - Skriftlig och anonym omröstning 
Streck i debatten - Kan begäras för att avsluta diskussion och gå till beslut. 
Talarlista - Förteckning över dem som begärt ordet 
Valberedning - Förtroendevalda som har till uppgift att förbereda val till ex. styrelsen 
Verksamhetsberättelse - Styrelsens rapport över vad som hänt sedan senaste årsmötet 
Votering - Omröstning 
Yrka - Föreslå 
 
Om det är något du inte förstår, vad som helst, be någon förklara! Om det är något du tror 
att någon annan inte förstår, be någon 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! 
 
 
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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Lilla Pelle kanin 
Lilla Pelle kanin har fått en fluga på sin näsa (x3) 
Och han viftade som en galning 
Stora stygga jägar’n sköt kaninen mitt i pannan (x3) 
Och han dog i sin egen blodpöl 
Lilla Pelle kanin han blev begraven i en påse (x3) 
Och maskarna kom och åt honom 
Lilla Pelle kanin han blev förvandlad till en zombie(x3). 
Han åt 3 stycken UNF:are 
 
 
Temperaturen 
Temperaturen är hög uti kroppen närmare 40 än 37,5! 
Så skall det vara när ångan är uppe och så är fallet uti detta nu Vi rullar, vi rullar… 
 
Temperaturen… 
Framåt och backat, framåt och bakåt… 
 
Temperaturen… 
August och Lotta! 
August och Lotta! 
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Ombud 
 
UNF 38 Kamratkretsen (7 ombud) 
Emil Johansson 
Felicia Grill 
Sara Johansson 
Zandra Klasson 
Amidala Hermansson 
John Ferner 
Emilia Löfgren 
 
Ersättare: 
Lowis Eckeskog 
Simon Isaksson 
 
 
UNF SoberLAN (2 ombud) 
Simon Pettersson 
Jamiro Liebe 
 
Ersättare: 
Sebastian Prim 
Mathilda Sjöholm 
Owen Pilksen 
 
 
UNF Womba Womba (2 ombud) 
Tilda Ströberg 
Malin Nyman 
 
Ersättare: 
Jonatan Bengtsson 
Linn Andersson 
Josefin Grill 
Niklas Gustavsson 
 

UNF Araby (1 ombud) 
Brian Kwesiga 
 
Ersättare: 
Muhammed Issa 
 
 
UNF Norbergko (1 ombud) 
Vakant 
 
UNF Tillsvidare (1 ombud) 
Mina Karlsson 
 
Ersättare: 
Patrik Salomonsson 
Noëmi Liebe 
 
 
UNF Somali Youth Power (1 ombud) 
Vakant 
 
UNF Somaliska Team Braås (0 ombud) 
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Distriktsstyrelsens förslag på 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 två delar, en del där vi sitter i plena, alltså lägger förslag och röstar 
samt gruppdiskussioner där mötet delas upp i grupper och diskussioner sker inom gruppen. 
I gruppdiskussioner kommer det diskuteras budget, arbetsplan 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 typ 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, precis som i Melodifestivalen. 
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.  
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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.  
 
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, 2018-03-05 
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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: Noëmi Liebe 
Kassör:    Emil Johansson 
Sekreterare:    Felicia Grill 
Ledamöter    Jennie Rydén 
    Mina Karlsson 
    Simon Pettersson 
       John Ferner (avgick 16 oktober 2017) 
 
Arbetsutskottet: 
Ledamöter:  Noëmi Liebe 
 Emil Johansson 
 Felicia Grill 
 
Discoutskottet:   
Ledamöter: John Ferner 
                       Emil Johansson  
 
Kommunikationsutskottet: 
Ledamöter: Jennie Rydén 

Noëmi Liebe 
John Ferner 

 
Revisorer: 
Ordinarie: Per-Elof Johansson 

Ulrika Eckeskog 
Suppleanter: Hugo Hermansson 
 Håkan Ferner 
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Kursgårdsstyrelsen: 
Ledamöter: Felicia Grill 
 Niklas Gustavsson 
 Jonatan Bengtsson 
 
Valberedning: 
Ledamöter: Jonathan Kraft (sammankallande) 
 Niklas Gustavsson 
 Lovis Eckeskog 
 Patrik Salomonsson 
 
Val till kongressen:  
Ordinarie: John Ferner 

Emma Axelsson 
Emil Johansson 
Lovisa Ferner 
Felicia Grill 

Ersättare: Mina Karlsson 
Jennie Rydén 
Simon Pettersson 
Patrik Salomonsson 
Tilda Ströberg 

  
Föreningar: 
År 2017 genomförde fem föreningar 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. Under året bildades följande tre föreningar UNF Norbergko, 
Somali Youth Power och Somaliska Team Braås. 
Under år 2018 genomförde åtta föreningar årsmöte: UNF 38 Kamratkretsen, UNF Womba 
Womba, UNF SoberLAN, UNF Tillsvidare, Wadajir, UNF Roadtrip Gang, Somali Youth Power 
och Somaliska Team Braås. De två sistnämnda verkar utanför Växjö.  
 
Kommunikation: 
Styrelsen har under året jobbat aktivt med att använda olika kommunikationskanaler för att 
sprida information till våra medlemmar. Facebook och nyhetsbrev är hur vi har spridit 
information om våra evenemang, men även vår Instagram @unfkronoberg har uppdaterats 
aktivt med bilder från verksamhet och information. Styrelsen valde i början av 
verksamhetsåret en kommunikationsansvarig samt ett kommunikationsutskott som har 
haft huvudansvaret för det här. Under året har medlemmar i distriktsstyrelsen arbetat med 
att skapa en ny hemsida för UNF Kronoberg och den går nu att beundra på den vackra vida 
webben (www.unfkronoberg.se). 
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Medlemsökning:  
Vid årsskiftet hade vi 263 medlemmar varav 108 betalande, vilket är mindre än målet på 
200 betalande medlemmar. Under verksamhetsåret har 5 utåtriktade 
medlemsökningsaktiviteter genomförts av vår före detta verksamhetsutvecklare och våra 
medlemmar. Styrelsen drar slutsatsen att 20 utåtriktade medlemsökningaktiviteter är ett 
väldigt högt satt mål, som inte har inte har kunnat nås med det antal engagerade 
medlemmar som har funnits under året. Under våren har styrelsen varit i kontakt med ett 
flertal skolor i Ljungby, Älmhult, Alvesta och Tingsryd kommun och vi hoppas på många 
lyckade värvningar och fortsatta samarbeten. En utmaning har varit att vi under några 
månader av verksamhetsåret inte har haft någon verksamhetsutvecklare till vår hjälp. 
 
Bildning:  
Under året har vi arrangerat en Specialisten Förebygg i Kronoberg under en stor kurshelg. 
Detta inföll under Halloween och självklart samkördes då detta med en rysligt festlig 
halloweenfest! Kurshelgen innehöll också en UNF:aren. Utöver det har en FSS på kursgården 
under hösten 2017, och en i Jönköping i mars 2018 genomförts. Under våren har också en 
UNF:are arrangerats för de junisar som deltar i JUNF-teatern. En till UNF:aren har 
genomförts som uppföljning till sportlovssatsningen.  
 
Samarbeten: 
UNF Kronoberg har varit i ett flertal olika samarbeten under det gångna verksamhetsåret. 
Bland annat med Junis, genom JUNF-teaterverksamhet och även en JUNF-träff som 
arrangerades av UNF-medlemmar med stöd av distriktet. I samarbete med IOGT-NTO har vi 
köpt en storskärms-TV med planer på att arrangera visningar av t.ex. sportevenemang för 
intresserade UNF- och IOGT-NTO-medlemmar. Vi har även varit med och stöttat Vit Jul-
aktiviteten “Magiska Mellandagar” som arrangerades av IOGT-NTO Kronoberg. Vidare har vi 
samarbetat med NBV, bland annat genom att flera av våra medlemmar har varit på 
cirkelledarutbildning med NBV. Vid Byggnadsföreningens möte inför en boverksansökan 
fanns några av våra medlemmar på plats för att vara med och diskutera och komma med 
idéer och förslag. Vår populära drinkblandning efterfrågades både på kulturnatten och på 
ett skoldisco på högstadieskolan Teleborg centrum i Växjö. Medlemmar i UNF Kronoberg var 
med och organiserade Växjö Pride och gick även med i paraden. Förutom externa 
samarbeten har vi även jobbat tillsammans med andra distrikt inom UNF. Bland annat kom 
medlemmar från Göteborg och Kalmar till vår kurshelg i oktober och det arrangerades en 
gemensam föreningsstyrelsesamling med UNF Jönköping i mars 2018. 
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Samhällspåverkan:  
Under året har vi utfört ölköpskontroller i Växjö kommun vid två olika tillfällen samt en 
kontroll på tåg någonstans i Småland. Ingen alkohol köptes ut vid något av tillfällena, vilket 
vi ser som positivt! Under hösten tog distriktsstyrelsen även kontakt med kommuner i 
Kronobergs län angående samarbete med ölköpskontroller, dock fanns inget intresse i år.  
 
Verksamhet: 
Året har innehållit aktiviteter under alla så kallade suparhelger. Vi startade verksamhetsåret 
med Valborg. Detta firades traditionsenligt på Storön med fest som hördes över hela stan! 
Midsommar firades med ett rymdäventyr på Storön. Under slutet av sommaren 
arrangerades ett läger där deltagarna bland annat åkte gokart, spelade paintball och hade 
vattendisco. Halloween samkördes med En rysligt festlig kurshelg innehållande specialisten 
och UNFaren. Året avslutade vi tillsammans på Kronobergshed med en spektakulär 
fyrarätters middag och ett kungligt firande! Vi har också tagit en tur till Prison Island under 
sommaren! 
 
Ekonomi: 
För att läsa om distriktets ekonomiska tillhandahavanden hänvisar vi er till den ekonomiska 
berättelsen, som finns på sida 20. 
 
Fritidsgården:  
UNF Kronoberg drev en fritidsgård i Lessebo i början av 2017. I slutet av våren 2017 avslutade 
Lessebo kommun sitt samarbete med UNF Kronoberg angående fritidsgården. Styrelsen 
gjorde en inventering av sakerna på fritidsgården och kollade med våra föreningar om det 
fanns intresse att köpa något, men en stor del av sakerna såldes till Lessebo kommun. De 
som driver Fritidsgården har visat intresse att fortsätta samarbeta informellt med UNF 
Kronoberg, dock har inga nya aktiva samarbeten påbörjats sedan dess.  
 
Verksamhetsutvecklare: 
Under mandatperioden avslutades arvoderingen som startades under förra perioden och 
ordinarie verksamhetsutvecklaren kom tillbaka. Under hösten fick vi dock reda på att vår 
omtyckta verksamhetsutvecklare valt att avsluta sin anställning vid årsskiftet. Vi har sedan 
mars en ny verksamhetsutvecklare, som heter Lisa Larsson. 
 
Styrelsens arbete: 
Styrelsen och hela sammansättningen har fungerat toppenbra i år! Trots att John lämnade 
oss i förskott är vi väldigt tacksamma för hans tid. Det känns som att vi har varit en lagom 
stor grupp med mycket engagemang och samarbetsvilja. Under mandatperioden har det 
genomförts 16 möten! På 14 av dessa möten har alla styrelsemedlemmar närvarat! Det om 
något berättar hur mycket denna styrelse har brunnit för sitt uppdrag, WOW! 
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Avslutande ord: 
Sammanfattningsvis har det hänt mycket spännande saker under styrelsens mandatperiod 
(2017-04-02 - 2018-04-15). Verksamhetsåret har inneburit förändringar, många roliga 
aktiviteter och minnen samt en del utmaningar i distriktet. Vi i distriktsstyrelsen har i 
samarbete med våra föreningar och engagerade medlemmar jobbat hårt för att uppnå 
målen som distriktsårsmötet bestämde till 2017-2018 års arbetsplan, och vill härmed tackar 
er för ert förtroende. 
 
Distriktsstyrelsen för UNF Kronoberg 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emma  Noëmi         Emil  Felicia 
 
 
 
 
 
 
Jennie  Mina  Simon  John 
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Förklaring på “uppnått”: Ja betyder att det är klart, nja betyder att vi uppnått ungefär 
hälften, och där det står nej är det inte uppnått. 

Arbetsplansmål: Uppnått Kommentar 

Ha sju aktiva föreningar i tre olika 
kommuner.  

Nja I början av 2018 finns 8 föreningar i två 
kommuner i Kronobergs län.  

Distriktsstyrelsen ska jobba med att 
hjälpa föreningar, till exempel 
genom kontaktpersoner. 

Ja Under året har vi jobbat med 
kontaktpersoner för föreningarna. 

Erbjuda 3 stycken 
föreningsstyrelsesamlingar till alla 
föreningar.   

Ja Under verksamhetsåret har två FSS:er 
arrangerats, samt en kväll att fixa 
handlingar inför årsmötet. 

Skicka ut 4 medlemsbrev. Nej 3 medlemsbrev har skickats ut sedan 
senaste årsmötet. 

Jobba med att hålla våra sociala 
medier uppdaterade med vår 
verksamhet. 

Ja Sociala medier-ansvariga Jennie har jobbat 
för fullt med flera olika plattformar! 

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

Nej Eftersom att UNF Kronobergs hemsida inte 
har funnits uppe har det här målet ej 
uppnåtts.  

Jobba aktivt med att bifalla 
ansökningar som kommer in genom 
Krånkan Pröjsar. 

Ja Arbetsutskottet har tagit beslut om och 
bifallit de ansökningar som kommit in. 

Se till att det sker verksamhet vid 
alla suparhelger. 

Ja Verksamhet har genomförts vid valborg, 
midsommar, halloween och nyår.  

Arrangera 1 nöjesresa. Ja Vi åkte till Prison Island i Göteborg! 

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

Nja Det har funnits ett Arbetsutskott och ett 
Kommunikationsutskott, dock bara med 
ledamöter från distriktsstyrelsen. Det har 
under året gjorts försök att hitta 
intresserade medlemmar bland annat 
genom en enkät som las upp i nyhetsbrev 
och på vår FB-sida, dock har vi haft svårt 
att hitta folk.  
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Få minst 30 medlemmar att åka på 
kongressen. 

Nej 18 tappra själar från Kronoberg var med 
och gjorde Karlstad osäkert i somras! 

Genomföra en 
ombudsdelegationsträff inför 
kongressen där alla medlemmar får 
delta och diskutera hur UNF 
Kronoberg ska rösta. 

Ja En ombudsdelegationsträff genomfördes 
och frågor blev diskuterade.  

Ha 200 betalande medlemmar vid 
årsskiftet 2017-2018. 

Nej Vid årsskiftet hade UNF Kronoberg 108 
betalade medlemmar. 

Genomföra 20 utåtriktade 
medlemsökningsaktiviteter.    

Nej Kommer ej uppnås innan distriktsårsmötet 
men fler aktiviteter är planerade. I början 
av 2018 var 6 medlemsökningsaktiviteter 
genomförda. 

Ha aktivt samarbete med 6 
kommuner.  

Nej Målet förutsatte samarbete med 
kommuner i samband med 
ölköpskontroller, då det inte fanns något 
intresse från kommunernas sida har inga 
kommunsamarbeten blivit av.  

Samarbeta med 3 olika distrikt.  Ja Vi har samarbetat med Göteborg, Kalmar 
och haft en FSS tillsammans med 
Jönköping.  

Samarbeta med NBV. Ja UNF Kronoberg har fortsatt samarbeta 
med NBV i samband med t.ex. kurser vi har 
arrangerat. Vi skickade medlemmar till två 
av deras cirkelledarutbildningar. 

Samarbeta med övriga förbund 
inom IOGT-NTO-rörelsen. 

Ja Junis och UNF har en teatergrupp 
tillsammans och ett projekt med 
samarbete mellan UNF och IOGT-NTO 
Kronoberg har påbörjats. Vi var 
medarrangörer till IOGT-NTO:s Vit Jul-turné 
med trollkarl. Vi har även haft flera 
representanter på Byggnadsföreningens 
möte inför Boverksansökan.  

Ha 1 externt samarbete.   Ja Vi har blandat drinkar på Teleborg 
centrums högstadiedisco.  
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Genomföra 3 ölköpskontroller med 
uppföljning, som sker i minst två 
olika kommuner. 

Ja Tre ölköpskontroller har genomförts i Växjö 
Kommun. Då ingen alkohol köptes blev det 
inte mycket uppföljning. Vi försökte också 
köpa ut i SJ:s Bistro vid två tillfällen. 

Synas i media 20 gånger. Nej Styrelsen har inte aktivt jobbat med att 
synas i media 

Ha 3 möten med kommunpolitiker.  Nej Har ej uppnåtts. 

Stötta och verka som positiv kraft i 
samhällsintegrationsfrågor i 
Kronobergs län. 

Nej Styrelsen har inte aktivt jobbat med det 
här. 

 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 
ATT lägga verksamhetsberättelsen 2017-2018 till handlingarna. 
 
Växjö, 2018-03-28 
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Ekonomisk berättelse för UNF Kronoberg 
 
Då har tiden kommit till att åter summera året. Verksamhetsberättelsen talar om vilken 
verksamhet som har skett under året, och i nedan text kommer vi att beskriva det 
ekonomiska läget för distriktet. Tittar vi på raden längst ner i bokföringen står det  
166 187,94 kronor. Det är alltså det resultat som distriktet gör 2017. Resultatet är betydligt 
större än det budgeterade på -12 000. Anledningen till detta är att vi helt enkelt varit för 
snåla, och gjort av med för lite pengar. Kollar vi intäktssidan tar vi in ungefär 23 000 mer än 
budgeterat.  
 
Ser vi istället till kostnadssidan kan vi notera att distriktet inte har gjort av med så mycket 
pengar som budgeterats, utan har använt 55 000 mindre än vad vi planerade på föregående 
årsmöte. De punkter som avviker mest från budget är punkterna “Krånkan Pröjsar”, “Möten 
och administration”, “Värvning och expansion” samt “Bidrag för medlemmar”. Den 
sistnämnda kan förklaras med att vi inte fick så många vi önskade att åka iväg på 
exempelvis kongressen. Ser vi till posten “Krånkan Pröjsar” finns fördelningen nedan, men 
anledningen till att så mycket pengar inte används är att vi fått för få ansökningar från våra 
föreningar. Ingen ansökan har lämnats helt utan bifall, vilket också är ett tecken på att våra 
föreningars önskemål ligger i samma linje som den vi i distriktsstyrelsen beslutat efter. 
 
Ytterligare 52 000 av vår stora vinst kan förklaras med att den fond distriktet har ökade 
med just så mycket i värde. Kollar vi till distriktets resultat, utan samtliga föreningars 
ekonomi, kan vi se att det positiva resultatet är 123 522,68 kronor.  
 
Går vi över till att studera hur distriktets “plånbok” ser ut, kan vi se att det numera bara 
finns en förening som har en skuld till distriktet, och den beräknas betalas av under 2018. 
Skulden uppkom när föreningen UNF 38 Kamratkretsen införskaffade sig en båt till sin ö. 
Tidigare har IOGT-NTO-distriktet haft en skuld till oss, men den betalade de av helt i år, då 
de fått en tillräckligt bra ekonomisk situation för att kunna betala tillbaka pengarna.  
 
Vi kan se att distriktet har posten “Andelar från försäljning förvaltade av annan” i 
balansräkningen, och det är pengar som förvaltas av UNF-förbundet, men som från början 
kommer från en förening i Alvesta som en gång i tiden sålde en ö de ägde. 
 
För att summera situationen så har UNF-distriktet en god ekonomisk situation. Distriktet 
har goda tillgångar, och borde ha som mål att i framtiden utbyta delar av det kapital som 
finns mot en ökning i medlemmar eller verksamhet. Det finns mycket pengar som skulle 
kunna göra nytta, men det innebär också ett ansvar med den mängden pengar. Vi kan också 
se att våra föreningar mår bra ekonomiskt, och kan utföra den verksamhet de vill göra. 
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Sammanställning över utdelade bidrag från Krånkan Pröjsar 2017: 

Föreningsnamn Summa 

UNF Wadajir/Araby (föreningen har bytt namn under året) 9000 

UNF Somali Youth Power 5053 

UNF 38 Kamratkretsen 3600 

UNF SoberLAN 3400 

UNF Tillsvidare 850 

UNF WombaWomba 800 

UNF Norbergko 500 

Olika UNG-aktivitetsgrupper 7565 

Summa 30768 

 
 
UNF Kronobergs distriktsstyrelse 
Växjö, 2018-03-28 
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Revisionsberättelse för UNF Kronoberg  
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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   Felicia Grill, UNF 
Föreståndare Birgitta Bogren, Junis 
Ledamöter  Jonatan Bengtsson, UNF 
  Lars-Ove Kårehed, IOGT-NTO 
  Niklas Gustavsson, UNF 
  Monica Dahl, Junis 
 
Birgitta Bogren har fungerat som föreståndare och arbetsledare för personalen. 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. 
 
Personal 
Göran Arvidsson var anställd till april. I maj anställdes Rose-Marie Andersson. Under perioder 
har vi stöttat upp med extra personal, det har varit Monica Dahl, Patrik Salomonsson, Felicia 
Grill och Jonatan Bengtsson. 
 
Statistik 
(Inom parentes 2016 års uppgifter) 
 
Besökare 815 (963) varv utländska 140 (159) 
Gästnätter 2457 (3071) varv utländska 330 (373) 
 
Kurser      22 (21) 
Övernattningar  806 (549) 
Deltagare      497 (468) 
 
Husvagnar  24 (17) 
Gästnätter  35 (31) 
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Verksamhet 
Vi har haft samlingar och kurser från bland annat SSU, Länkarna, Östanåkra ponnytrav, 
Länsstyrelsen Kronoberg, bil- och MC-klubbar och hundklubbar. 
Våra egna organisationer Junis, UNF och IOGT-NTO har också förlagt kurser och evenemang 
hos oss. 
 
Veckopendlare, säsongsarbetare, byggnadsarbetare och utställare från Jul på Huseby har 
också varit våra gäster. Liksom släktbesökare, bröllopsgäster och ”vanliga” turister. 
Under 10 dagar i november var Globala Kronoberg och hade ledarutbildning med deltagare 
från hela Europa. 
 
Aktiviteter 
Den 24 september genomförde vi en arbetsdag med endast 6 deltagare. Men vi fick ändå 
mycket gjort, mest inomhus. I övrigt har medlemmar varit här och lagt många timmar på 
renovering av rummen. 
 
Renovering 
Under våren påbörjades arbetet med att renovera gästrummen. Vi hann med 4 rum innan 
turistsäsongen började och sedan har det varit ganska fullbokat. 
Pingisrummet på nedre plan är nästan helt färdigt och kommer att kunna fungera som 
grupprum, relaxrum och aktivitetsrum. 
Köket behöver totalrenoveras och det arbetet har börjat planeras för att kunna starta 
senast våren 2019. Till det kommer vi att söka pengar från Boverket. 
 
Marknadsföring 
STFs logibok och deras hemsida är vår bästa marknadsförare, även vår egen hemsida är 
välbesökt. 
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. Det var en Turistdag i Kosta som Birgitta Bogren 
och Rose-Marie Andersson deltog på. 
 
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. 
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Eget årsmöte 
I enlighet med en motion från 2015 påbörjade vi förra året tillsammans med 
distriktsstyrelserna 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. UNF och Junis förbundsstyrelser har godkänt mottagande av gåva, men 
vi väntar fortfarande på beslut från IOGT-NTOs förbundsstyrelse om att godkänna givande 
av gåva. 
 
Slutord 
Renoveringen av vår fina anläggning går sakta framåt. Vi har även i år haft en ganska hög 
beläggning, det är mycket roligt men det sinkar takten på renoveringen. 
Att Junis, UNF och IOGT-NTO förlägger läger och kurser hos oss tycker vi är mycket positivt! 
Vi hoppas och vill vara ert första alternativ för sådana arrangemang. 
Våra gäster ger oss beröm för vårt trevliga bemötande och vår goda serviceanda, vilket gör 
oss stolta. Vår nya receptionist/vaktmästare bidrar i hög grad till detta och vi är glada att få 
ha ”Rosa” i vårt gäng! 
 
Vi ser fram emot ett positivt 2018 och ställer härmed våra platser till förfogande. 
 
 
Kursgårdsstyrelsen föreslår årsmötet 
ATT lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 
 
Kronobergshed, 2018-02-21 
 
 
 
 
 
Cia Grill   Björn Nilsson  Birgitta Bogren
  
 
 
 
 
Per-Erik Bengtsson   Monica Dahl  Jonatan Bengtsson
  
 
 
 
 
Felicia Grill    Lars-Ove Kårehed  Niklas Gustavsson  
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Ekonomisk berättelse för Kursgården Kronobergshed 
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Revisionsberättelse för Kursgården Kronobergshed  
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Distriktsstyrelsens förslag på 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 till förbundet får 4000 kronor, samt 150 kronor för 
varje betalande medlem vid årsskiftet 2017-2018 (utöver de första fem). Utöver detta får 
föreningen även medlemmarnas medlemsavgift för detta år.  
För varje förening som startats under året får de ett startbidrag på 3000 kronor. 
 
Förslag på bidragssystem:  
Med detta föreslår distriktsstyrelsen att dela ut pengar för olika evenemang. 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 på en skola. Vi ser gärna att UNG-metoden används. Dessutom delas 
samma summa ut om föreningen är på en skola och bjuder in till sin verksamhet. 
Tillfället ska pågå i minst två timmar. Bidraget kan delas ut maximalt fem gånger per 
år och förening. 

• 350 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. 
  
Sökbara pengar 
Alla föreningar och grupper som arrangerar verksamhet inom Kronoberg kan söka pengar 
med hjälp av ansökningssystemet ”Krånkan Pröjsar” (KP). Det går att söka pengar inom tre 
olika områden: 
 

• Värvningsaktiviteter 
• Kurser 

• Större evenemang/projekt 
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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 till UNG-grupper 
För att underlätta för nystartade UNG-grupper att genomföra sin första aktivitet vill 
distriktet bidra med en startsumma. Om aktiviteten skulle överstiga startsumman går det 
söka pengar ur potten Sökbara pengar (se ovan). UNG-grupper får därför 
 

• 500 kronor i startsumma för att genomföra sin första aktivitet.  
 
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, 2018-03-28 
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Distriktsstyrelsens förslag på ersättningar 
 
I enlighet med beslutet från föregående distriktsårsmöte har ledamöter i distriktsstyrelsen 
under mandatperioden 2017-2018 kunnat få ersättning för resor till och från 
distriktsstyrelsesammanträden. Ersättningen har betalats för resor med tåg eller buss mot 
uppvisat kvitto, eller vid bilfärd med reseersättning med högsta skattefria belopp.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet  
ATT ledamöter i distriktsstyrelsen 2018-2019 har rätt till ersättning för resa med buss eller 
tåg till och från distriktsstyrelsesammanträden, mot uppvisat kvitto. 
ATT ledamöter i distriktsstyrelsen har rätt till reseersättning för bilfärd till och från 
sammanträdanden med distriktsstyrelsen, med högsta skattefria belopp. 
 
Växjö, 2018-03-05 
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Distriktsstyrelsens förslag på arbetsplan 
 
Nu har vi kommit till en riktigt viktig sida i handlingarna, nämligen arbetsplanen. Det är 
arbetsplanen som ger dig som medlem möjlighet att påverka vad distriktet ska jobba med 
under det kommande året. Demokrati, helt enkelt. 
 
Strukturen på arbetsplanen är till stora delar lik den som antogs under förra 
distriktsårsmötet. Den består av sju olika kategorier som sammanlagt innehåller ett 20-tal 
mål som vi tror är viktiga för distriktet att arbeta med. Det som i år skiljer sig från 
föregående år är att en kategori har lagts till, nämligen ”övergripande mål”. Dessa är två mål 
som vi skulle vilja att distriktet fokuserar lite extra på, för att bli så bra som möjligt.  
 
Så nu är det dags för er att låta tankarna snurra fritt, och fundera på vad UNF Kronoberg 
borde göra under 2018! 
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT anta förslaget på arbetsplan 
 
Växjö, 2018-03-28 
  



Handlingar till UNF Kronobergs (829000-6496) distriktsårsmöte,  
IOGT-NTO:s lokaler Vislanda, 14-15 april 2018 

 38/47 

Arbetsplan för UNF Kronoberg 2018-2019 
 
Övergripande mål 
Engagera oss inom kommunpolitiken. 
Se till att integrera alla medlemmar så att det finns en samhörighet i distriktet och inte bara 
i föreningen. 
 
Föreningar  
Ha 10 aktiva föreningar i 3 olika kommuner. 
Jobba med att hjälpa föreningar, till exempel genom kontaktpersoner från 
distriktsstyrelsen. 
Erbjuda 3 stycken föreningsstyrelsesamlingar till alla föreningar. 
 
Verksamhet 
Skicka ut medlemsbrev en gång i kvartalet. 
Jobba med 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 alla suparhelger med hjälp av föreningarna. 
Arrangera minst 1 nöjesresa. 
Uppmuntra våra medlemmar till att delta i verksamhet utanför distriktet. 
 
Medlemsökning 
Ha 150 betalande medlemmar vid årsskiftet 2018-2019. 
Genomföra 10 utåtriktade medlemsökningsaktiviteter.  
 
Bildning  
Genomföra 1 stor kurshelg. 
Genomföra 2 stycken UNFaren. 
Skicka iväg 10 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. 
 
Samhällspåverkan 
Genomföra 5 ölköpskontroller med uppföljning. 
Synas i media 10 gånger.  
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Distriktsstyrelsens förslag på budget 
 
Arbetsplansförslaget har nu vänts och vridits på, och det är dags att kolla på de siffror som 
distriktsstyrelsen tycker att distriktet ska följa under 2018. Budgeten är det viktigaste 
ekonomiska styrmedlet, och det är nu du som medlem har möjlighet att tala om vad vi 
borde använda pengar på under året. Vi tycker det är viktigt att våra medlemmar förstår hur 
UNF:s ekonomiska situation ser ut. 
 
Vad har vi att säga om förslaget då? Vi har föreslagit ett minusresultat på 37 000 kronor. 
UNF Kronoberg har mycket pengar och gjorde under 2017 en vinst som var betydligt större 
än så. Vi tror också att om vi vågar satsa pengar på verksamhet kan vi växa som distrikt, och 
bli fler och ha större verksamhet. 
 
 
UNF Kronobergs distriktsstyrelse föreslår mötet 
ATT fastställa budgeten för 2018. 
 
Växjö, 2018-03-05  
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Budget 2018 
  

RÖRELSENS INTÄKTER 2017 Budget 2017 Budget 2018 

Distriktsbidrag 99 850,00 kr  100 000,00 kr  100 000,00 kr  

Kursbidrag 66 600,00 kr  60 000,00 kr  44 000,00 kr  

Värdeförändring på Allemansfond Kompl. 52 018,98 kr  - kr  30 000,00 kr  

Landstingsbidrag 28 755,00 kr  30 000,00 kr  25 000,00 kr  

Sökta pengar 28 003,81 kr  20 000,00 kr  5 000,00 kr  

Uthyrning av discoanläggning 4 400,00 kr  1 500,00 kr  2 000,00 kr  

Kursbidrag NBV 1 520,00 kr  10 000,00 kr  2 000,00 kr  

Fritidsgården 68 143,00 kr  60 000,00 kr  - kr  

Kiosk på Fritidsgården 5 114,00 kr  1 500,00 kr  - kr  

Föreningsnedläggningar 5 000,00 kr  - kr  - kr  

Försäljning av drinkar 1 409,00 kr  - kr  - kr  

Försäljning av begagnade inventarier 1 100,00 kr  - kr  - kr  

Intäkt Sponsorhuset 451,36 kr  - kr  - kr  

Försäljning tröjor 400,00 kr  - kr  - kr  

Erhållna gåvor/donationer 202,00 kr  - kr  - kr  

Summa intäkter distriktet 362 967,15 kr  283 000,00 kr  208 000,00 kr  

    Övriga rörelseintäkter 
   Egna intäkter för UNF Womba-Womba 24 850,00 kr  - kr  - kr  

Egna intäkter för UNF SoberLAN 20 651,00 kr  - kr  - kr  

Egna intäkter för UNF Wadajir 19 000,00 kr  - kr  - kr  

Egna intäkter för UNF Tillsvidare 11 200,00 kr  - kr  - kr  

Egna intäkter för UNF Somali Youth Power 10 053,00 kr  - kr  - kr  

Egna intäkter för UNF Norbergko 5 500,00 kr  - kr  - kr  

Summa övriga rörelseintäkter 91 254,00 kr  - kr  - kr  

    SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 454 221,15 kr  283 000,00 kr  208 000,00 kr  
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  RÖRELSENS KOSTNADER 2017 Budget 2017 Budget 2018 

Kurskostnader 40 761,50 kr  45 000,00 kr  55 000,00 kr  

Krånkan Pröjsar 30 768,02 kr  70 000,00 kr  55 000,00 kr  

Storhelger 22 289,67 kr  20 000,00 kr  25 000,00 kr  

Nöjesresor 9 596,73 kr  15 000,00 kr  20 000,00 kr  

Möten och administration 12 866,12 kr  18 000,00 kr  18 000,00 kr  

Distriktsårsmöte 5 777,48 kr  7 000,00 kr  12 000,00 kr  

Värvning och expansion 1 909,25 kr  12 000,00 kr  12 000,00 kr  

Bidrag för medlemmar 20 250,00 kr  35 000,00 kr  10 000,00 kr  

Investeringar i verksamhet - kr  - kr  10 000,00 kr  

Material och tjänster 8 324,90 kr  8 000,00 kr  8 000,00 kr  

Discoanläggning 451,70 kr  5 000,00 kr  7 000,00 kr  

Opinion/ölköp/pub 314,05 kr  5 000,00 kr  5 000,00 kr  

Presenter och gåvor 2 731,80 kr  - kr  3 000,00 kr  

JUNF-verksamhet 710,42 kr  3 000,00 kr  3 000,00 kr  

Porto och SMSkostnader 1 523,00 kr  2 000,00 kr  2 000,00 kr  

Fritidsgård 39 147,44 kr  45 000,00 kr  - kr  

Sommarläger/kurs 23 003,60 kr  - kr  - kr  

TShirts till kongress 7 449,00 kr  5 000,00 kr  - kr  

Kostnad för kurser föregående år 4 017,00 kr  - kr  - kr  

Kostnad för storhelg föregående år 2 980,00 kr  - kr  - kr  

Extern verksamhet 2 588,82 kr  - kr  - kr  

Välgörenhet 2 000,00 kr  - kr  - kr  

Intäkter av engångskaraktär 16,03 kr  - kr  - kr  

Summa kostnader distriktet - 239 444,47 kr  - 295 000,00 kr  - 245 000,00 kr  

    Övriga rörelsekostnader 
   Kostnader för UNF Womba-Womba 13 969,30 kr  - kr  - kr  

Kostnader för UNF Wadajir 12 868,20 kr  - kr  - kr  

Kostnader för UNF Somali Youth Power 8 594,92 kr  - kr  - kr  

Kostnader för UNF SoberLAN 6 363,14 kr  - kr  - kr  

Kostnader för UNF Future 5 000,00 kr  - kr  - kr  

Kostnader för UNF Tillsvidare 1 664,18 kr  - kr  - kr  

Kostnader för UNF Norbergko 129,00 kr  - kr  - kr  

Summa övriga rörelsekostnader - 48 588,74 kr  - kr  - kr  

    SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER - 288 033,21 kr  - 295 000,00 kr  - 245 000,00 kr  

    BERÄKNAT RESULTAT 166 187,94 kr  - 12 000,00 kr  - 37 000,00 kr  

    BERÄKNAT RESULTAT DISTRIKTET 123 522,68 kr  - 12 000,00 kr  - 37 000,00 kr  
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Kursgårdsstyrelsens förslag på 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.  
 
2018 
Vandrarhem 
Att vinna STFs utmärkelse “Årets kudde”. 
Öka antalet gästnätter till 3000 stycken.  
 
Konferens 
Öka antalet kurser till 25 stycken.  
Förnya konferensutrustningen.  
 
Renovering 
Renovera 4 rum inkl toaletterna 
Byta ut toaletter och kranar till snålspolande 
Fräscha upp personalköket 
Fortsätta planering av renovering av kök och reception 
Fräscha upp tvättstugan 
Fixa lekplatsen 
 
Arrangemang 
Arrangera 1 offentligt arrangemang.  
Minst 2 samlingar för någon av ägarorganisationerna.  
70-årsfest 
 
 
2019 
Vandrarhem 
Att vinna STFs utmärkelse “Årets kudde”. 
Öka antalet gästnätter till 3200 stycken.  
 
Konferens 
Öka antalet kurser till 28 stycken.  
Minst 10 olika organisationer ska ha sina kurser hos oss.  
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Renovering 
Renovera alla allmänna toaletter 
Renovera 4 rum 
Påbörja renovering av köket och receptionen 
 
Arrangemang 
Arrangera minst 1 offentligt arrangemang.  
Minst 3 samlingar för någon av ägarorganisationerna.  
 
 
Kursgårdsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
ATT anta förslaget på arbetsplan. 
 
Kronobergshed, 2018-02-21  
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Kursgårdsstyrelsens förslag på budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kursgårdsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 
ATT anta förslaget på budget. 
 
Kronobergshed, 2018-02-21  
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Distriktsstyrelsens förslag om nästkommande årsmöte 
 
Enligt tradition brukar årsmötet ge mandat åt distriktsstyrelsen att fastställa tid och plats 
för nästkommande årsmöte. Detta för att det kan vara svårt att veta när det passar att ha 
årsmöte ett år i förväg. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet 
ATT uppdra åt distriktsstyrelsen att besluta om tid och plats för nästkommande årsmöte. 
 
Växjö, 2018-03-28 
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Valberedningens förslag 
 
Distriktsstyrelsen: 
Ordförande:  Jennie Rydén 
Sekreterare: Mina Karlsson 
Kassör: Emil Johansson 
Vice kassör: Sara Johansson 
Ledamöter: Simon Pettersson 
 
 
KLAN::s årsmöte 
Ombud:  Patrik Salomonsson 
 Vakant 
 Vakant 
 
 
Revisorer: 
Ordinarie: Per-Elof Johansson 

David Hellborgsson 
Suppleanter: Håkan Ferner  

Hugo Hermansson 
  
 
Kursgårdsstyrelsen: 
Ledamöter: Felicia Grill 
 Niklas Gustavsson 
 Jonatan Bengtsson 
 
 
Årsmötesfunktionärer: 
Ordförande: Nicklas Bergström 
Sekreterare: Tilda Ströberg 
 
 
Valberedningen föreslår årsmötet  
ATT besluta enligt förslaget 
 
Växjö, 2018-03-25 


