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KONGRESS 2016 

MHF-Ungdom 

 

 

2016 startat vi om vår verksamhet. Vi har stora förändringar i vår 

centrala verksamhet och omvärlden förändras i en allt snabbare takt. 

 

Därför samlas vi i år till kongressen i Halmstad under mottot: FFFF,  

I år blir det inte bara en ny plats utan också en ny tidpunkt och upplägg. 

Vi samlas i slutet av augusti och hoppas på både värme och sol så vi kan 

hitta på många skojiga aktiviteter och upptåg dessa dagar.  

Vi ger också möjligheten för våra klubbar att anmäla fler än ombuden för 

att göra denna kongress mer likt ett läger. Därtill kommer inte 

kongressförhandlingarna att vara komprimerade till ett tillfälle utan 

kommer ligga utspritt under båda dagarna.  

Så missa nu inte vårt äventyr i 
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VÄLKOMNA! 

 

Så är det åter en kongress och denna gång möts vi i Halmstad. I din hand håller du nu 

ett kompendie som innehåller så väl kongresshandlingar som information. Detta ger 

dig en möjlighet att komma till Halmstad insatt i vilka frågor som kommer att tas upp. 

Genom att läsa dessa handlingar så får vi tillsammans en bra debatt omkring MHF-

Ungdoms verksamhet och framtid. förutom den formella årsmötesdelen planerar vi en 

kongress där både vi kan knyta kontakter och uppleva saker tillsammans. 

 

Vi kommer även i år att försöka hålla förhandlingarna på kort tid under de båda 

dagarna trots alla frågor som är på agendan. Under den tid vi inte har förhandlingar 

kommer vi att ägna åt nöje a la MHF-Ungdom-style! 

 

Vi hoppas att i år kommer fler än ombuden och tar del av våra aktiviteter i denna 

sommarkongress. Vi bjuder in de klubbar som vill skicka fler deltagare än ombuden 

möjlighet att göra det till självkostnadspris, en form av sommarläger. 

 

Så ta nu en stund för att gå igenom det material du nu håller i handen så att vi ses väl 

förberedda. Det är grunden för att vi ska fatta väl genomtänkta, debatterade och bra 

beslut. 

 

 

Välkomna till årets kongress i Halmstad. 

 

 

  

Ulrik Larsson Christer Folkesson 

Förbundsordförande Generalsekreterare 
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HITTA TILL KONGRESSEN/LÄGRET 

First Camp Tylösand,  Kungsvägen 3, 302 70 Halmstad, Telefon 035-305 10 

First Camp Tylösand är badparadiset med den sju kilometer långa sandstrand som enligt 

en läsaromröstning i Aftonbladet kan skryta om att vara Sveriges bästa. Här finns 

mängder med tillfällen till fritidsaktiviteter, utflykter och nöjen. 

 

Från Norr / E6 
När du närmar dig Halmstad tag avfarten 45 mot Tylösand. Följ skyltning mot 
Tylösand/Frösakull tills du ankommer First Camp Tylösand. 
 
Från Söder/ E6 
När du kommer till Halmstad fortsätt till avfarten 43 mot Halmstad Ö. Följ 
Laholmsvägen tills du kommer till en rondell med skyltning mot Tylösand. Följ 
skyltningen tills du ankommer First Camp Tylösand. 
 
Från Öster / Rv25 
Kör mot Halmstad centrum. Sväng mot Tylösand och följ skyltningen tills du ankommer 
First Camp Tylösand. 
 
När du kommer med tåg eller buss till stationen 
Från Norrköpings centralstation tar du buss 350/351 och byt sedan till buss 10 som 
går till First Camp Tylösand.  

  

javascript:void(0)
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BOENDE  

Till årets kongress och sommarläger har vi anordnat boende i 4-bäddsstugor 

som ni kommer att få tillgång till av oss när ni anländer (inte receptionen). Vill ni 

finns det möjlighet att boka andra boendeformer som tält, husvagn eller husbil. 

Kontakta då campingen direkt och ange att ni vill bo invid MHF-Ungdom. 

 

Stugorna 
I våra 10 små och mysiga stugor sover man gott i våningssäng och bäddsoffa. I stugorna 
har ni tillgång till pentryköket som har spis, micro, kylskåp samt köksutrustning. I 
badrummet har ni tillgång till dusch och WC. På kvällskvisten är det rofyllt att slå sig 
ner på uteplatsen för att se solen vandra ner över Tylöbukten. 
 
Medtag egna sängkläder och handduk 
 
Boyta: 17 kvm Bäddar: 4 
 
Mat 
Under helgen kommer vi att äta frukost och lunch i vårt lägertält invid "vårt" område. 
Middagen på lördag kväll grillar vi alla tillsammans. 
 
Aktiviteter 
Under helgen kommer flera roliga, spännande och utmanande aktiviteter hända och 
alla är med efter sin förmåga.   
 
Medtag därför oömma kläder, bra skor och badkläder. 
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OMBUDSFÖRTECKNING  

MHF-Ungdoms Kongress 2016 

 

 
1 FS Förbundsstyrelsen Ulrik Larsson 
2 FS Förbundsstyrelsen Emma Svensson 
3 FS Förbundsstyrelsen Veronica Andersson 
4 FS Förbundsstyrelsen Oscar Gustafsson 
5 FS Förbundsstyrelsen Philip Knutsson 
6 FS Förbundsstyrelsen Sven-Olof Petersson 
7 FS Förbundsstyrelsen Ebba Persson 
 
11 D MHF-Ungdom Sydost Carina Larsson  
12 K Ronneby MHF-Ungdom Yonna Carlsson   
13 K Uppvidinge MHF-Ungdom Klara Revelj  
14 K Uppvidinge MHF-Ungdom Alexis Svensson 
15 K Norra Gotlands MHF-Ungdom Ronald Jakobsson 
16 K Norra Gotlands MHF-Ungdom Johannes Johnte 
17 K Norra Gotlands  MHF-Ungdom Fanny Norrby 
 
18 D MHF-Ungdom Örebro Hans Nordén 
19 K Örebro MHF-Ungdom Carin Sartz  
 
20 K MHF-Ungdom Partille Roger Bäckgren  
21 K MHF-Ungdom Partille Urban Claesson   
 
22 K MHF-Ungdom Hässleholm Camilla Nilsson 
23 K MHF-Ungdom Hässleholm Ann-Christin Nilsson 
24 K Ängelholm MHF-Ungdom Jacob Hemert 
25 K Ängelholm MHF-Ungdom Per-Inge Jansson 
 

 

FS Förbundsstyrelsen 
D Distrikt 
K Klubb 
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PROGRAM 

 

MHF-Ungdoms kongress 27-28 augusti 2016,  

Halmstad 
 

Lördag 27 augusti 

 

10.30 – 11.00 Fika   

11:00 - 13:00 Samling och aktiviteter  

13:00 - 14:00 Mat   

14:00 - 15.45 Aktiviteter  

15:45 - 16:15 Fika   

16:15 - Aktiviteter  

20:00 Mat   

 

 

Söndag 28 augusti 

 

08.00 - 09:00 Frukost  

09:00 - 13.00 Aktiviteter  

13:00 Mat   

ca 14:00 Avslutning  

 

OBS! Medtag gärna badkläder, handuk och oömma kläder till 

aktiviteterna. 
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Förslag till  

FÖREDRAGNINGSLISTA 

MHF-Ungdoms Kongress 2016 

 

1. ÖPPNANDE 
 

2. UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 

3. BESLUT OM KONGRESSEN ÄR STADGEENLIGT KALLAT 
 

4. BESLUT OM ARBETSORDNING 
 

5. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

6. VAL AV PRESIDIUM 

a. Ordförande, vice ordförande, 2:a vice ordförande 
b. Anmälan av huvudsekreterare  
c. Val av sekreterare 
d. Två protokolljusterare 
e. Två rösträknare 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 

7. FÖRBUNDSSTYRELSENS EKONOMISKA BERÄTTELSE 
 

8. REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 

9. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
 

10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 

11. BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS PROPOSITIONER SAMT INKOMNA 

MOTIONER 
 

12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH TRAKTAMENTEN  
 

FASTSTÄLLANDE AV RAMBUDGET INKLUDERANDE MEDLEMSAVGIFTER 
 

13. VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE OCH VALBEREDNING 
 

14. ÖVRIGA VAL 
 

15. FRÅGOR TILL STYRELSEN 
 

16. TID OCH PLATS FÖR NÄSTA KONGRESS  
 

17. KONGRESSENS AVSLUTNING 
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UFS FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 

Låt oss tillsammans hjälpas åt att genomföra en kongress utan stress, där alla 
får sagt det de vill säga och där ingen känner sig överkörd! Visa därmed 
hänsyn genom att hålla låg volym vid samtal och genom att hålla 
mobiltelefonerna avstängda. 

Föredragningslistan upptar de punkter som ska behandlas. Presidiet har rätt att 
hantera i vilken ordning föredragningslistans punkter ska behandlas. 

Ordet begärs genom att röstkortet kortet visas. 

Ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande och förslagsrätt. Presidiet 
har rätt att ge ordet till övriga deltagare (motionärer, tjänstemän och gäster).  

Rösträtt styrs av stadgan. 

Varje anförande ska hållas från talarsolen för att möjliggöra dokumentation och att 
alla ska höra och får bara beröra den aktuells frågan 

Yrkanden (förslag om tillägg, omformuleringar) ska lämnas skriftligt. 

Vid motionsbehandling om förbundsstyrelsen har annat förslag till beslut än 
motionären, måste någon yrka bifall till motionen för att motionärens förslag ska 
komma med i behandling. 

Kongressens arbete dokumenteras genom att protokoll förs över besluten.  

Eventuell reservation inlämnas skriftligt till kongresspresidiet innan 
förhandlingarna avslutats och kan kompletteras med en motivering.  

Vanligen sker beslut genom bifallsyttring/acklamation. För varje beslutsalternativ 
ordföranden presenterar, svarar de ombud som biträder detta "ja". Ordföranden 
meddelar hur omröstningen utfallit och klubbfäster detta. 

Om osäkerhet råder avseende kongressens mening kan kongressombud eller 
presidiets ordförande begära votering/rösträkning. Voteringen sker med 
röstkorten. Ordföranden meddelar resultatet och beslutet fastställs. 

Vid val av uppdrag sker sluten omröstning om antalet nominerade överstiger 
antalet platser att tillsätta. Detta sker med valsedlar. Rösträknarna meddelar 
presidiet och ordföranden meddelar resultatet varpå beslutet fastställs. 

Observera att man inte ska säga nej till de förslag man inte biträder. Då yttrar 
man sig inte. 

Personval sker med sluten omröstning, om antalet nominerade överstiger antalet 
platser att tillsätta. 

 Valsedel skall uppta endast nominerade namn. 

 Valsedel skall uppta så många namn som valet avser. 

 Uppfylls inte kriterierna ovan anses hela valsedeln ogiltig. 

För beslut om ändring av MHF-Ungdoms stadgar fordras att minst tre fjärdedelar 
av de i omröstningen deltagande biträder beslutet. Om denna majoritet inte 
uppnås, räcker enkel majoritet (hälften av röstande ombud) vid två på varandra 
följande kongresser.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  

MHF-UNGDOM 

Verksamhetsåret 2015 
 
Så är det dags att sammanfatta verksamheten för 2015. Att se tillbaka på ett 
verksamhets år och dra lärdom inför framtiden är en viktig del i en ideell organisations 
arbete. Det är av historien som vi kan se framtiden och vad som vi kan förbättra och 
förnya i vår gemensamma verksamhet. Organisationen skulle inte fungera utan alla er 
som gör verksamheten ut i klubbar och distrikt. Ni som tålmodigt vecka efter vecka tar 
emot ungdomarna och hjälper dem med att utvecklas både inom sina intresseområden 
och som människor. Genom all denna verksamhet blir inte bara MHF-Ungdom en 
intresseorganisation utan också en samhällsnyttig organisation. 
Trafiksäkerheten och trafiknykterheten berör alla medborgare i samhället och inom 
detta område är MHF-Ungdom den enda riksomfattande ungdomsorganisationen. 
Genom olika aktiviteter hjälper vi motorförare att kolla så de kan köra nyktra hem från 
exempelvis festivalen. Genom dessa åtgärder är vi med och räddar liv i trafiken. 
 
Styrelsen vill framföra vårt varma tack till alla er ledare som gör verksamheten möjlig 
och som bidrar till att vår devis ”Ingen ska dö av rattfylleri” 
 

Val 
Under verksamhetsåret har våra förtroendevalda i förbundsstyrelsen varit följande: 
 
Förbundsordförande Ulrik Larsson, Uppvidinge 
Förbundsstyrelse Oscar Gustafsson, Eskilstuna 
 Emma Svensson, Östra Göinge  
 Sven-Olof Petersson, Ronneby  
 Philip Knutsson, Klippan 
 Veronica Franzen Andersson, Vimmerby 
 Ebba Persson, Matfors 
 
Adjungerad från MHF Annette Fagerholm Alholm, Mariefred  
 
Revisorer Jonas Grahn Auktoriserad revisor 
 André Hällsten, Malå, förtroendevald revisor 
 
Revisorssuppleant Erik Albenius Auktoriserad revisor 
 Per-Inge Jansson, Ängelholm, förtroendevald revisorssuppleant 
 
Medlemsråd Eva-Karin Larsson, Lenhovda, Sammankallande 
 Lennart Bondesson, Alingsås  
 Andreas Gustafsson, Ängelholm  
 Carina Larsson, Lenhovda, ersättare 
 
Valberedning Ronald Jakobsson, Slite, Sammankallande 
 Jan Johansson, Karlskoga Roger Nilsson, Hässleholm 
 Andreas Gustafsson, Ängelholm, ersättare 
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UFS har sammanträtt åtta gånger under kongressperioden och dessutom utsett 
verksamhetsansvariga inom styrelsen och lagt upp arbetet utifrån respektive områdes 
behov. 
 

Personal 
Christer Folkesson, Generalsekreterare. 
 
MHF-Ungdom har under året köpt vissa kanslitjänster av MHF och under året även 
köpt en 25 procentig tjänst för kommunikation av Motorföraren. 
 

Medlemsantal 
MHF-Ungdoms medlemsantal 31/12: 
 2012 2013 2014 2015 
 2270 1677 1741 1651 
 

Trafiksäkerhetsarbete 
Cykelskolan och Cykelmästaren 
Cykelskolan har under 2015 bedrivits i Skånes distrikt. Cykelskolan vänder sig till 
ungdomar i mellanstadiet och det innehåller både en teoretisk som praktisk del. 
Dessutom finns ett tävlingsmoment inbyggt i den praktiska delen vilket gör att man kan 
utse en tjej/kille som cykelmästare i varje klass samt en tjej/kille som region mästare. 
Genom denna verksamhet värvades många nya MHF-Ungdom medlemmar. 
 
Mopedmästaren 
Projektet har genomförts på skolor i Jönköpings län 2015. Mopedmästaren sker på 
skolor som får en timme teori och en timme praktisk körning på mopedsimulator per 
klass i årskurs åtta. Projektet är en del i MHF-Ungdoms trafiksäkerhetsarbete för att ge 
ungdomar möjligheten att lära och förstå reglerna i trafiken när det gäller moped men 
också cykel och hur man gör som gående i trafiken. Projektet genomförs av MHF Region 
Öst för MHF-Ungdom. 
 
AM-körkort och förarbevis för moped 
MHF-Ungdom i samarbete med MHF Region Öst bedriver utbildning på AM-körkort och 
förarbevis för moped klass I respektive klass II. Utbildningen har genomförts i 
Värmlands län där utbildningen är särskilt efterfrågad. I Värmland tar de flesta AM-
körkort för att kunna köra A-traktor. Efterfrågan är högre på landsbygd än i städerna 
och det beror troligen på att man på landsbygden inte har alternativ med allmänna 
kommunikationsmedel. 
 

Länge Leve Livet 
Projektet som riktar sig till elever i gymnasieskolan drivs i samarbete med MHF Region 
Öst som vi delar rigg med. Länge leve livet är en multimedia föreställning om 
rattfylleriets risker och konsekvenser. Förevisningssättet och formatet gör att det ställs 
stora krav på så väl användaren, eleverna som skolan. Dock ger formatet en stor 
inverkan på ungdomarna. Formatet är nio meter brett och tre meter högt och filmen 
visas med tre projektorer. Visningen av filmen inleds som regel av en föreläsning 
omkring rattfylleri och dess konsekvenser. På några skolor genomförs visning och 
föreläsning tillsammans med polis, ambulans och räddningstjänst. 
 

SoberCheck 
Under året genomfördes några SoberCheck aktiviteter. Genom distrikt sydost 
genomfördes aktiviteten på Sweden Rock. Projektet går ut på att man erbjuder 
ungdomarna och vuxna vid de olika arrangemangen frivilliga utandningsprov i 
samband med hemfärden. Utandningsproven är kostnadsfria och MHF-Ungdom 
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använder samma typ av instrument som polisen använder vid sina kontroller utmed 
vägen. MHF-Ungdom använder sig av utbildade och kunniga informatörer för att 
genomföra testerna. Alla tester sker enskilt och man måste visa att man har körkort och 
att man själv tror sig vara nykter vid provtagningen. Projektet drivs i samarbete 
arrangörer. 
 

Mjölktält 
Mjölktältet är alternativet till öltälten eller ett komplement när man behöver få i sig lite 
näring. Det är också en viktig punkt i våra värvningar av ungdomar som tar ställning för 
en nykter trafik. Dessutom betyder Mjölktältet mycket för de ungdomar som inte nått 
åldersgränsen för öltälten och här har vi ett tillfälle att försöka få dessa ungdomar att 
tänka över hur man vill ha det i framtiden. Vi är säkert med och medverkar till att ett 
antal ungdomar får upp ögonen för att alkoholen ställer till med mycket i samhället och 
därmed förblir nyktra eller skjuter upp debuten. 
 

Verksamhet & Arrangemang 
Klubbar 
Under året har det tillkommit nya klubbar inom MHF-Ungdom vilket är mycket 
glädjande. Klubbarna är grunden för MHF-Ungdom och arbetet pågår ständigt för att få 
igång nya klubbar med olika inriktningar. 
 

Utbildning och studieverksamhet 
MHF-Ungdoms utbildningar bygger på kurser och studiecirklar. Kurser anordnas av 
både klubbar, distrikt och förbundet, men även av olika sammanslutningar av dessa. 
MHF-Ungdom vill också stimulera klubbar och distrikt att genomföra utbildning och 
kurser för medlemmarna. Detta sker genom möjligheten att erhålla bidrag från MHF-
Ungdom utbildningsfond. 
 

Verksamhetskonferens 
2015 genomfördes verksamhetskonferensen under några dagar i månadsskiftet 
januari/februari på Scandic i Skövde. Under dessa dagar diskuterades olika frågor så 
som hur jämställdhet ska fungera i praktiken. Genomgång av MHF-Ungdoms 
organisation och hur de olika nivåerna är uppbyggda. Vidare hur den demokratiska 
processen går till från klubb till förbund. Ett besök gjordes också på Tibro Labbet som 
MHF driver och där man testar alkolås, alkometer samt bygger automatiska 
nykterhetskontroller för olika ändamål. Under mötet arbetades det också med 
reglementen för mc/cykel trial, ATV och RRB. 
 

Tävlingsverksamhet 
Inom MHF-Ungdom bedrivs trial både med cykel, motorcykel, ATV och RRB. ATV har 
även enduro och mud verksamhet. På cykelsidan är vi dessutom kontakten mot Europa 
och internationella tävlingar. RRB bedrivs endast av en klubb i Värmland. 
Cykel och MC trial 
Två stora verksamhetsgrenar inom MHF-Ungdom är cykel och MC trial. Dessa 
verksamheter samlar många engagerade ungdomar både vid träning och tävling. 
Genom klubbarna garanteras dessa ungdomar en meningsfull fritid fri från alkohol och 
andra droger. Dessutom sker en demokratisk fostran genom att ungdomarnas 
engagemang inom föreningsverksamheten. 
Träningsverksamheten sker kontinuerligt nästan varje vecka och det finns en rad 
tävlingar att delta i. Inför framtiden krävs det att träningar och tävlingar utvecklas så 
att fler ungdomar vill delta i verksamheten. Verksamhetens mål är att alla ska kunna 
vara med och till detta krävs engagerade ledare som idag finns i klubbarna. 
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ATV 
ATV har nu funnits några år inom MHF-Ungdom och har nu blivit en etablerad 
verksamhet. Inom ATVs tre grenar finns det också utvecklingsmöjligheter för de 
ungdomar som har fysiska funktionshinder av olika slag. Eftersom utförandet sker med 
fyra hjul och inom flera discipliner så kan man skapa den rätta miljön för ungdomar 
med fysiska funktionshinder. 
RRB 
RRB (rundbana, rakt och backe) är en ny MC-verksamhet inom MHF-Ungdom som är 
under utveckling inom vår verksamhet. 
 
Ugglan 
Utbildningen Ugglan har under 2015 legat vilande. 
Ugglans syfte är att förstärka, bredda och uppdatera kunskapsbasen i MHF-Ungdoms 
aktiva klubbar och organisationens informatörer. Tanken med utbildningarna är att 
med hög kvalité på utbildningen ge medlemmarna tillgång till god vidareutveckling 
utan kostnad, då kostnaden kan sökas från förbundets fonder, samtidigt som det lokala 
arbetet stärks. 
 

System och Kommunikation 
Hemsida 
MHF-Ungdom har en egen hemsida på internet, www.mhf-ungdom.se, som utnyttjas för 
informationsspridning inom och utanför organisationen.  
E-postsystem 
MHF-Ungdom har ett eget e-postsystem som ger alla medlemmar tillgång till en e-
postadress med förnamn.efternamn(a)mhf-ungdom.se 
Medlemsregister 
MHF-Ungdom påbörjade under 2012 ett arbete tillsammans med MHF omkring ett nytt 
gemensamt medlemssystem. Medlemssystemet var tänkt att det skulle varit i bruk 
under 2013. Tyvärr har detta arbetet dragit ut på tiden men under systemet kommer 
att vara i bruk under 2016. Skälet till fördröjningen var bland annat att MHF-Ungdom 
gjorde ett försök att ansluta sig till MHFs system men det visade sig inte uppfylla de 
krav som MHF-Ungdom har mot myndigheter och för internt bruk. 
Kommunikation 
MHF-Ungdom har inte en egen medlemstidning som utskick ut till alla medlemmar men 
Motorföraren finns tillgänglig för våra medlemmar som webb-tidning.. Några MHF 
regioner skickar sin medlemstidning till våra medlemmar och vi har också möjlighet att 
skicka material till dessa tidningar.  
 
Gemensamt med MHF använder vi också Oss Emellan (e-nyhetsbrev) som 
informationsspridare till våra ledare och vårt egna nyhetsbrev (e-nyhetsbrev) till våra 
klubbar. 
 

Medlemsvärvning 
För MHF-Ungdom är medlemsvärvningen viktig eftersom vår ekonomi är direkt 
beroende på hur många medlemmar vi har och därmed hur mycket bidrag vi kan få för 
att bedriva vår verksamhet. Under året har det inte skett någon stor central satsning på 
medlemsvärvning utan istället har medlemmarna värvats lokalt genom exempelvis 
cykelskolan, mopedutbildning och klubbaktiviteter. 
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Slutord 
Under året har MHF-Ungdom på alla nivåer genomfört ett stort och utmärkt arbete för 
att ge våra ungdomar en trygg och meningsfull fritid. Idag när det blåser vindar som vill 
legalisera cannabis så behövs MHF-Ungdom som en motvikt som ger ungdomar en 
möjlighet att utan alkohol och droger kunna genomföra aktiviteter som främjar deras 
hälsa och utveckling till demokratiska medborgare. MHF-Ungdom är med och skapa ett 
tryggare samhälle för alla. 
Styrelsen vill tacka alla engagerade ledare som alltid ställer upp men vi vill också tacka 
alla de ungdomar som kommer till våra verksamheter vecka efter vecka. Utan alla dessa 
aktiva medlemmar och ledare så hade det inte verksamheten inom MHF-Ungdom 
utvecklats. 
 
 
Stockholm juni 2016 
 
Förbundsstyrelsen 
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REVISIONEN 
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL 

DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT  

 

Styrelsen föreslår kongressen besluta  

att  balans- och resultaträkningen fastställs samt att resultatet på  

-678 628 kr balanseras i ny räkning. 

 

 

 

ÅTGÄRDER  
VIDTAGNA EFTER BESLUT AV KONGRESSEN 2015, LJUNGBY 

 

Kongressen i Ljungby gav inga uppdrag att rapportera till denna kongress. 
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RAMBUDGETFÖRSLAG 2017 

  
MHF-UNGDOM helår 

  (kkr) 

  Intäkter  

 Medlemsintäkter 60 

Projektintäkter 300 

Stadsbidrag MUCF 1 250 

Kongress och verksamhetskonferens 20 

Tävlingsverksamhet 115 

Övriga intäkter 145 

Summa intäkter 1 890 

  

  Kostnader 

 Projektkostnader -75 

Personalkostnader -750 

Verksamhetsstöd -300 

Medlemsaktiviteter -90 

Administration -250 

Kongress och verksamhetskonferens -90 

Förbundsstyrelsen -110 

Tävlingsverksamhet -120 

Försäkringar -40 

Revision -28 

Avskrivningar -15 

Summa kostnader -1 868 

 

  Årets resultat 22 
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FÖRSLAG TILL ARVODEN OCH 

RESEERSÄTTNING 

Sammanträdesersättning 

Heldagssammanträden ersätts med 3,5% på prisbasbelopp  

Halvdagssammanträden ersätts med 2% på prisbasbelopp  

Vid telefonmöten utgår ingen ersättning 

Ersättning till ordförande 

Ordförande eller den som har jouren för förbundsverksamheten erhåller 1/365 del av 

inkomstbasbelopp per dag (jourtid 08.00 – 22.00). 

Resekostnadsersättning 

Resekostnader ersätts mot kvitto. 

Ersättning beräknas efter billigaste färdsätt eller motsvarande kostnad för 2:a klass 

tågresa. 

Resa med egen bil ersätts med den av staten fastställda högsta skattefria 

ersättningsnivån (för närvarande 18,50 per mil, hälften för mc).  

I övrigt enligt gällande resepolicy. 

 

FÖRSLAG TILL MEDLEMSAVGIFTER 

2017 

Medlemmar 0-25 år  100 kr 

Medlemmar 26 år och äldre  200 kr 

Ett års gratis medlemskap kan erbjudas nya medlemmar under 26 års ålder i samband 

med värvningskampanjer.   
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VERKSAMHETSPLAN 

MHF-Ungdom har som vision: Ingen ska dö av rattfylleri och som vi också 

använder som devis till vår logga för att kommunicera vad vi står för. 

 

Inledning 
Detta dokument ska ses som MHF-Ungdoms verksamhetsplan under den kommande 

kongressperioden och förbundsstyrelsen ges uppdraget att efter bästa förmåga arbeta 

utifrån dessa riktlinjer. 

Verksamhet 
Verksamheten är grunden för MHF-Ungdom. All verksamhet riktas främst till 

ungdomar (upp till 25 år) som stödjer denna tanke är möjlig att bedriva i MHF-

Ungdom. 

Verksamheten ska främst ske i MHF-Ungdoms klubbar men viss verksamhet och 
projekt kan genomföras av distrikt eller förbundet. 
MHF-Ungdom ska bedriva verksamhet för att ökad nykterhet och trafiksäkerhet samt 

för att ge ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning.  

MHF-Ungdom ska bedriva egen verksamhet och verksamhet i nära samarbete med 

andra, främst MHF. 

Medlemsvärvningen ska vara en naturlig del i verksamheten. De som är kontinuerligt 

aktiva i verksamheten ska bli medlemmar. 

Alla MHF-Ungdoms klubbar är ansvariga för genomförandet av verksamheter. De lokala 
verksamheterna ska ges central hjälp och stöd. 
 

Centralt samordnade verksamheter 
Tävlingsverksamhet 
Genom tävlingssektionen och dess grensektioner bedriver MHF-Ungdom tävlings- och 

träningsverksamhet inom MC, Cykel, RRB och ATV. Verksamheten bedrivs i 

tävlingsverksamheterna enduro, mud, trial och RRB. 

Utbildning 
Utbildning är viktigt för att både behålla och vidareutveckla organisationens 

kompetens. I en medlemsorganisation är det viktigt att utbildning finns för både 

medlemmar, förtroendevalda, funktionärer och personal. Vissa av dessa utbildningar 

samordnar vi med MHF, NBV, andra organisationer och vissa genomför vi själva. 

Projekt  
MHF-Ungdom ska bedriva projekt främst med extern finansiering inom de områden 

som är våra mål. Utformning och omfattning styrs därmed av bidragsgivarna men 

prioriterat ska projekt med inriktning mot alkohol och droger i trafiken vara. 
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Opinionsbildning 
MHF-Ungdom har ett ansvar för att skapa opinion i samhället för att ständigt förbättra 

trafiksäkerheten och ungdomars villkor. På bred front ska vi arbete med att våra frågor 

får gehör i samhällförändringen.  

Mål med verksamhet och projekt 
 Ökad trafiknykterhet 

 Ökad trafiksäkerhet 

 Ökad demokratisk skolning 

 Ökad bildningsnivå 

 Sysselsättning av ungdomar 

 Rehabilitering av rattfylleridrabbade 

 Medlemsvärvning 

 Alkohol och droginformation 

 Opinionsbildning  

 Konsumentinformation  

 Breddad ungdomsverksamhet 

Trafiksäkerhet 
 

MHF-Ungdoms prioriterade fråga ska vara trafiksäkerheten ur ungdoms 

perspektivet. 

Ungdomar 
Varje åldersgrupp utsätts för trafikens risker på olika sätt. Ungdomar upp till 15 år går 

eller cyklar i trafikmiljön medan ungdomar över 15 år också använder motorfordon 

vilket medför en ökad risk i trafiken.  Dagens ungdomar har i många fall en bristande 

kunskap och förståelse för regler och samspelet i trafiken. MHF-Ungdom vill därför att 

det införs en obligatoriskt utbildningsområde om gående och cyklister inom skolan  

Idag sker mer än 12 000 rattfyllerikörningar med alkohol och ett okänt antal med 

narkotika. Många yngre prövar cannabis vilket gör att drograttfylleriet kan komma att 

öka fram över. 

Alkohol och droger 
Alkoholen och droger finns i samhällets alla socialgrupper med skillnaden att alkohol är 

en laglig drog medan narkotika är totalt förbjuden. Det finns idag signaler på en ökad 

acceptans när det gäller alkohol och körning med motorfordon den trenden måste 

brytas. I ingen ska tycka att det är okej att köra efter ett antal öl eller något glas vin. 

MHF-Ungdom genomför frivilliga alkoholutandningsprov vid olika festivaler medan för 

narkotika kan MHF-Ungdom enbart sprida information men kan inte under några 

omständigheter genomföra provtagning även om instrument för detta finns.  

MHF-Ungdom är idag involverade i arbetet med att försöka hitta sållningsmetoder för 

narkotika vid vägkanten samt att få en ändrad lagstiftning där kontrollmyndigheterna 

inte behöver ha någon misstanke innan provtagning sker.  

Ett annat problem som uppstår vid vissa tillfällen är "eftersupning", det vill säga att en 

person som gjort sig skyldig till en trafikolycka av något slag påstår att han/hon druckit 
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alkohol efter olyckan och därmed inte gjort sig skyldig till rattfylleri. MHF-Ungdom 

kommer därför arbeta för att en eftersupningslag införs. 

Mediciner 
Många ungdomar mår idag både fysiskt och psykiskt dåligt och använder olika former 

av mediciner. Många av de mediciner som används innehåller olika substanser som kan 

vara narkotikaklassade och påverka personen vid körning av motorfordon. MHF-

Ungdom vill öka kunskapen om trafikfarliga mediciners risker i trafiken. 

Cykel 
Många ungdomar använder cykeln som sitt färdmedel i vardagen. Cykling är på inget 

sätt problemfritt i trafiken och många saknar tillräcklig kunskap omkring vilka regler 

som gäller. Dessutom delar vi inte lagstiftarens åsikt att bara ungdomar upp till 15 är 

värda att skydda med en cykelhjälm. Detta ger helt felaktiga signaler till ungdomarna. 

Denna felaktiga syn på trafiksäkerhet måste ändras. 

Cykel ses ofta som ett alternativ när man druckit alkohol men på detta fordon är man 

både oskyddad och god koordination krävs för framförandet. Vid en cykelolycka utsätts 

föraren  för skador som orsakar både individen och samhället kostnader och lidande. 

Därför ger det fel signaler att det är lagligt att cykla berusad. Därför vill vi att samma 

rattfyllerigränser som för motorfordon införs för förare av cyklar och andra liknande 

fordon. 

Moped och Traktorer 
Både moped och traktor (EPA och A-traktorer) är ett fordon förknippat med tonåringar 

och intåget i vuxenvärlden. Förarens ansvar är stort och kraven har eller kommer höjas 

på både föraren och fordonen. Vi hoppas nu att de vidtagna och kommande åtgärderna 

ska minska olyckorna.  

Här har också föräldrar ett stort ansvar för att de fordon och utrustningar (hjälm 

mm)som ungdomarna använder är både lagliga och säkra för ungdomarna. 

ATV och Snöskoter 
Dessa fordonstyper är motorstarka i förhållande till sin vikt och det krävs erfarenhet 

för att i en pressad situation hantera dem rätt. Vi ser därför att utbildning av förare är 

en viktig åtgärd men samtidigt behövs en allmän förståelse för att komma ifrån de som 

framför dessa fordon utan rätt utbildning och ålder. 

Andra färdmedel 
Sjöfylleri är ett stort problem och likt i trafiken finns många ungdomar på sjön som 

förare av snabba motorbåtar. Kulturen på sjön vad gäller alkohol är helt klart mycket 

liberalare än i trafiken. . MHF-Ungdom vill vara en del i arbetet med att bryta detta 

kulturmönster så att vi får samma förståelse för en nykter sjötrafik som vi har inom all 

trafik till lands.  

Övervakning 
Trafiksäkerheten påverkas till stor del av övervakningen som görs. Idag är 

trafikövervakningen lågt prioriterat och antalet utandningsprov sjunker oroväckande 

fort till en mycket låg nivå.  Antalet poliser som är experter på trafik är idag så få att det 

inte kan genomföras en tillräckligt effektiv övervakning av trafiken. MHF-Ungdom vill 
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ha en kvalificerad övervakning av kunniga trafikpoliser vilket skulle ge en säkrare 

trafik och möjlighet att uppnå nollvisionen. 

MHF-Ungdom vill därför under 2017 prioritera följande punkter inom 
trafiksäkerheten: 

 Ingen ska dö av rattfylleri 

 Genomföra fler frivilliga utandningsprov vid olika arrangemang 

 Öka informationen omkring narkotika i trafiken 

 Informera om riskerna med trafikfarliga mediciner 

 Informationssatsning på att återställa synen på att man inte använder någon 

alkohol eller droger vid framförandet av motorfordon.  

 Arbeta med att tillsammans med andra aktörer få fram ett instrument för 

kontroll av droger vid vägkanten 

 Arbeta för ändrad lagstiftning så att ingen misstanke behövs för drogkontroll av 

motorfordonsförare 

 Arbeta för att polisen, tullen och kustbevakningen ökar antalet utandningsprov 

av motorfordonsförare 

 Skapa opinion för en ändrad lagstiftning vad gäller eftersupning 

 Inrätta en nationell trafikpolis under egen ledning 

 Sprida information omkring riskerna med alkohol till sjös och arbeta för en 

nykter sjötrafik 

 Öka medvetenheten om våra frågor hos politiker och beslutsfattare. 

 

 

STADGEPROPOSITION  

Förbundsstyrelsen har valt att inte lämna någon stadgepropposition till årets 
kongress. 

 

 

MOTIONER 

Inga motioner har inkommit till årets kongress 

  



 2016-08-27 

Kongress 2016, Halmstad  29  

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Presidium 

Ordförande Ulrik Larsson  

1:e vice ordförande Göran Sydhage   

2:e vice ordförande Philip Knutsson  

Huvudsekreterare Christer Folkesson Utsedd av förbundsstyrelsen 

Sekreterare Ronald Jakobsson  

Protokolljusterare Carina Gravitis ___________________________  Fanny Norrby _____________________  

Rösträknare Yonna Carlsson __________________________  Johannes Johnte ___________________  

Förbundsstyrelse 

Ordförande Oscar Gustafsson _________________________  2 år 

Ledamot Emma Svensson __________________________  2 år 

Kvarstår valda 2015: Ebba Persson och Sven-Olof Petersson, Veronica Andersson 

Förtroendevald revisor 

Revisor André Hällsten ___________________________  1 år 

Revisorsersättare Per-Inge Jansson _________________________  1 år 

Godkänd revisor 

Revisor Jonas Grahn Auktoriserad revisor 

Revisorsersättare Erik Albenius Auktoriserad revisor 

Medlemsråd 

Ledamot Eva-Karin Larsson _______________________  3 år 

Ersättare  Carina Gravitis ___________________________  1 år 

Kvarstår: Andreas Gustafsson (2 år) och Lennart Bondesson (1 år) 
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Valberedningen har bestått av: 

Ronald Jakobsson (sammankallande), Jan Johansson och Roger Nilsson 

Nominering till valberedning 

 

Valberedare  ____________________________________________  3 år 

Ersättare   ____________________________________________  1 år 

Kvarstår: Roger Nilsson (2 år) och Jan Johansson (1 år) 
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VALSEDEL  

vid MHF-Ungdoms Kongress 

JAG RÖSTAR PÅ FÖLJANDE KRYSSAD/KRYSSADE KANDIDATER 

 

 KANDIDAT 1 

 KANDIDAT 2 

 KANDIDAT 3 

 KANDIDAT 4 

 KANDIDAT 5 

 KANDIDAT 6 

 KANDIDAT 7 

 KANDIDAT 8 

 KANDIDAT 9 

 KANDIDAT 10 
 

 

 

VID FELAKTIGT ANTAL KRYSS ANSES RÖSTEN SOM OGILTIG 
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FÖRSLAG/YRKANDE 

 

Avser motion nr __________________________________ 

Eller ________________________________________________________________________ 

 

Inlämnat av ombud nr __________________________________ 

Namn ________________________________________________________________________ 

 

Jag föreslår/yrkar 

Att_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 


