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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
BAKGRUND
Verksamhetsberättelsen syftar till att berätta för medlemmarna vad som
hände under året 2020/2021. Detta är styrelsens möjlighet att berätta om
de framgångar och de utmaningar som skett under deras tid. Här finns det
möjlighet att ställa frågor till styrelsen om tidigare år, men även lyfta upp
saker som en vill lägga till i verksamhetsberättelsen.

BESLUT
Mötespresidium föreslår årsmötet besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen 2020/2021 till handlingarna.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020/2021
Hälsning från förbundet
Kära medlemmar!
Verksamhetsåret 2020 har varit ett mycket händelserikt och tidvis
utmanande år, men det har även varit ett år fyllt av nya perspektiv och ett
kraftsamlande som i slutändan mynnade ut i stora framgångar.

Året började med att vi fick erhålla ett negativt besked. Vi blev inte beviljade
stadsbidraget. Detta innebar en stor motgång och vi kunde bland annat
inte längre inneha den personal och de kontorsutrymmen som vi önskade
och som vi ansåg oss behöva. Men istället för att deppa ihop helt och låta
detta hindra oss gav vi inte upp hoppet, utan påbörjade istället ett intensivt
arbete. Vi bestämde oss för att se över vår verksamhet, våra stadgar och
besöka våra lokalföreningar. Vi bestämde oss för att göra allt som stod i vår
makt för att försöka återfå stadsbidraget. Detta mål har vi sedan arbetat
mot under hela året 2020.

Mitt i allt detta kom också pandemin och lamslog hela Sverige, Europa
och större delen av världen. Vi i Unga Drogförebyggare fick, liksom
alla andra, ställa om och anpassa vår verksamhet. Konsekvenserna av
covid-19, restriktionerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
har präglat och hindrat oss mycket i vårt arbete, absolut, men vi är ändå
väldigt stolta över att vi lyckades åstadkomma så mycket av vårt arbete
oavsett. Vi är tacksamma över att vi så tidigt under året ändå hann med så
pass många besök hos våra föreningar som vi gjorde, och att vi förhållandevis
snabbt kunde ställa om till digital verksamhet.
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Vi är också oerhört tacksamma över det extra ekonomiska bidraget som
vi fick från Socialstyrelsen i samband med pandemi-restriktionerna. Detta
gav oss möjligheten till att göra en rad olika insatser i föreningarna samt
kunna göra några besök på skolorna. Detta arbete resulterade i att vårt
medlemsantal ökade med 130%.
Någonstans här vände det alltså. Vi kunde se att allt vårt arbete ändå
resulterade i något och mot slutet av året fick vi glädjebeskedet att vi
återigen skulle bli beviljade stadsbidraget.
Detta glädjebesked gör att vi nu kan gå in med ännu mer kraft, självförtroende
och positivitet i verksamhetsåret 2021. Vi ser verkligen fram emot att
fortsätta vårt arbete med utveckling inom organisationen och har höga
ambitioner. Tillsammans vet vi att vi kan nå nya höjder!

Varma hälsningar,
Förbundsstyrelsen.
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Förbundsstyrelsen
Under året 2020 och våren 2021 har vi haft en styrelse bestående av sju
förbundsstyrelseledamöter. Nedan presenteras samtliga ledamöter.

• Sofie Levin – Förbundsordförande
• Cecilia Bjärnetoft – Vice Förbundsordförande
• Saga Rosberg – Förbundsstyrelseledamot
• Anton Andersson – Förbundsstyrelseledamot
• Cornelia Lind – Förbundsstyrelseledamot
• Nora Birkén – Förbundsstyrelseledamot
• Annie Bengtsson – Förbundsstyrelseledamot

Året har krävt en hel del arbete från hela förbundsstyrelsen. Den stora
och hastiga organisationsomväxlingen har tagit upp större delen av årets
arbete. Att vara utan organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms
och civilsamhällesfrågor har bland annat resulterat i att hela vårt kansli
behövde sägas upp. Vi behövde även säga upp vårt kontor i centrala
Stockholm. Vi har behövt hitta andra former för hur vi ska arbeta med vår
verksamhet både utifrån perspektivet att vi inte längre har personal och
på grund covid-19 pandemin.
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Under året har även Sofie Levin, förbundsordförande varit arvoderad
ordförande på heltid. Detta var ett strategiskt beslut från styrelsen, med
syftet att ha någon som ansvarar för alla pågående processer och kan
hoppa in i de processer som kansliet oftast ansvarat för tidigare.
Förbundsstyrelsen har löpande haft styrelsemöten under året. Totalt har
tre fysiska och fyra digitala styrelsemöten skett och protokollförts. Detta
år har varit speciellt eftersom vi undvikit att ha fysiska möten på grund av
covid-19 pandemin. De möten som har varit fysiska hölls i början av året.
Unga Drogförebyggare har ansträngt sig till sitt yttersta för att följa de
rekommendationer och restriktioner som Folkhälsomyndigheten meddelat.
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Kansli & Personal
Kansliet är det som har påverkats mest av det minskade organisationsbidraget
från MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor), eftersom
det till största del har finansierats genom organisationsbidraget.

Avslaget från MUCF resulterade i att vi hastigt var tvungna att göra en stor
omorganisation på bästa möjliga sätt. Vi fick besked i mitten av december,
utan någon förvarning, att vi skulle få avslag för ett bidrag som vi haft i 15
år. Vi har full förståelse kring myndighetens beslut, däremot står vi kritiska
till avsaknaden av dialog med oss.

Större delen av våren under 2020 handlade om att arbeta med omorganisation
och att ta fram strategier och handlingsplaner för hur vi ska överleva och
framförallt hur vi ska arbeta för att återfå organisationsbidraget. Mot
sommaren var omorganisationen genomförd och vi stod utan varken personal
och kontor. Förbundsordförande har arbetat mycket med att följa upp de
processer kanslipersonalen tidigare arbetat med.
Under sommaren kom vi i kontakt med ett företag som heter Tredje Sektorn
som specialiserar sig på civilsamhället och erbjuder tjänster i form av
punktinsatser. Vi har genom detta företag kunnat tillhandahålla de behov
som funnits inom kansliet. De har framför allt hjälpt oss med spetskompetens
kopplat till MUCF och med att hitta finansiering.

Till hösten gjorde vi en satsning för att arbeta drogförebyggande
ute på skolor och anställde tillfälligt Fritiof Lager för att arbeta med
kunskapssökande insatser riktat mot skolor. Denna satsning var
framgångsrik och resulterade i över 1 000 nya medlemmar.
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FÖRENINGAR OCH MEDLEMMAR
Vi har under året arbetat för att stärka och stötta våra lokalföreningar.
Särskilt har vi bidragit med stöd för hur årsmöten hålls och förklarat hur
man kan skapa verksamhet med grund utifrån stadgarna. Genom att arbeta
i nära kontakt med många av våra föreningar har vi kunnat kartlägga deras
behov och tillgodosett dem med det stöd de önskat. Vi har bland annat
arbetat med att stötta dem i sin verksamhet, samt med sina årsmöten och
verksamhetsplaneringar. Det gläder oss att vi fick möjligheten att ge våra
föreningar extra ekonomiskt bidrag och att vi tillsammans kunnat utforma
deras aktiviteter och hjälpa dem i sin verksamhet.
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FÖRENINGSSTÖD
Under året 2020 har vi arbetat intensivt med att kartlägga föreningarnas
olika behov. De har själva fått uppge vad de önskat för typ av stöd. Vi har
gått in med flertalet insatser för att stärka dem, hjälpt dem ta fram korrekta
möteshandlingar, göra korrekta planeringar samt stöttat dem i deras olika
drogförebyggande aktiviteter och arbete för att skapa drogfria miljöer.

Många av våra föreningar har varit i behov av informationsmaterial över
lag, kopplat till deras arbete för att öka kunskapen hos medlemmar i det
drogförebyggande arbetet. Vi har stöttat föreningarna på detta vis för att
möjliggöra att vi som förbundsstyrelse ska kunna vara mer insatta och
medvetna om deras olika, individuella behov. På så sätt kan vi arbeta långsiktigt
för att hjälpa dem bedriva sina verksamheter.

MEDLEMSUTVECKLING I ANTAL MEDLEMMAR DE SENASTE
ÅREN

2020		

2337

2019

1037

2018

2485

OPINIONSBILDNING
Unga drogförebyggare har under året 2020, liksom alla andra i samhället,
fått anpassa sin verksamhet efter pandemin och dess konsekvenser. Vi
har i och med denna omställning fått omprioritera och arbetet med
opinionsbildning blev dessvärre lidande. Vi inte haft möjlighet att kunna
lägga så mycket tid och energi på det som vi hade önskat. Däremot har vi
under året kunnat deltaga på en del digitala konferenser och vi har fortsatt
arbeta för att lyfta våra frågor så ofta vi har haft möjlighet.
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NÄTVERK OCH KONFERENSER
Under året har covid-rekommendationerna om social distansering lett till
att mycket fått genomföras och skötas helt digitalt. Så även konferenser.
Många konferenser har blivit inställda men vissa har fortfarande kunnat
hållas.

Den 26:e maj hölls en Narkotikakonferens där Unga Drogförebyggare
kunde medverka digitalt. Förbundsordförande Sofie Levin höll under denna
konferens ett digitalt föredrag om vår organisation och hur man kan arbeta
för att få xigång ett ungdomsdrivet drogförebyggande arbete.

SOCIALA MEDIER
Då Unga Drogförebyggare inte fick statsbidraget beviljat under året 2020
har vi varit tvungna att dra ned på många personalresurser. Därav har vi
tyvärr inte kunnat ha någon personal som har kunnat arbeta med våra sociala
medier under år 2020. Detta har såklart varit mycket tråkigt och vi har upplevt
negativa konsekvenser av detta. En insats kunde vi ändå genomföra under
slutet av året 2020, var en digital julkalender där vi lyfte upp olika alternativt kopplat till temat drogförebyggande. Denna insats ser vi ändå som
framgångsrik.

Under året 2021 gör Unga Drogförebyggare en satsning på kommunikation
med särskilt fokus på sociala medier. En del i denna satsning är en gemensam
kampanj på sociala medier som vi genomför tillsammans med Tobaksfakta, NSG
och YMT. Denna kampanj är tänkt att hållas i samband med att regeringen
ska besluta om en ny ANDT-strategi. Kampanjen kommer att kallas “Lagar
för barns framtid” och släpps under våren 2021.
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ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER
All form av verksamhet har blivit svårare att genomföra i pandemitider. För
oss i Unga Drogförbyggare har vi under året 2020 främst märkt en skillnad
då många skolor har hållits stängda. Mycket av vår uppsökande verksamhet
sker där. Olika arrangemang och aktiviteter som vi brukar hålla under året
har också fått ställas in eller anpassats efter hårda covid-restriktioner. Vi
har helt enkelt inte kunnat hålla lika många arrangemang och aktiviteter
som vi hade önskat.

Under året 2020 har vi enbart kunnat genomföra ett större arrangemang,
en ledarskapsutbildning som finansierades av medel från GV-90.
Ledarskapsutbildningen hölls under en helg där vi samlade unga ledare
från olika delar av Sverige. Endast åtta personer fick delta med hänsyn
av covid-restriktioner. En inspirationsföreläsare hade hyrts in och vi
diskuterade under helgen drogförebyggande arbete och ledarskap.
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hade också planer på att hålla ytterligare en ledarskapsutbildning tillsammans
med Sveriges Blåbandsungdom, UNF och Frisksportens ungdom. I och
med att denna utbildning skulle hållas tillsammans med flera olika
organisationer och på så vis bli en större träff, beslutade vi att skjuta upp
den till ett annat tillfälle när vi inte längre begränsas av covid-19. Denna
ledarskapsutbildning planerar vi nu istället att hålla under hösten 2021.
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Vi Under början av 2020, innan covid-pandemin riktigt hade tagit fart i
Sverige, hann vi med att göra en liten föreningsturné. På föreningsturnén
besökte vi våra lokalföreningar och stöttade upp dem i deras arbete, gav
dem informationsmaterial och underlag samt lyssnade på deras behov
och önskemål. Tyvärr hann vi bara med några besök innan covid-19 slog till
på allvar och hela det svenska samhället fick känna av konsekvenserna av
en pandemi.

När pandemin slog till som hårdast i Sverige och den ideella sektorn drabbades,
utlyste Socialstyrelsen ett extrainsatt stadsbidrag till vissa ideella organisationer
som bedriver verksamhet riktat till utsatta barn och unga. Detta kom som
en räddande ängel för oss i Unga Drogförebyggare och vi kunde med hjälp
av detta bidrag genomföra några insatser och aktiviteter. Den huvudsakliga
aktiviteten vi gjorde i samband med detta var att skicka ut en informatör
till olika skolor i Stockholms län i syfte att stötta, upplysa och bedriva
kunskapshöjande och drogförebyggande arbete. Informatören gav ut
informationsmaterial om vår organisation och om droger. I samband med
informatörens besök på de olika skolorna i Stockholm kunde vi också hålla
en tävling som en drogförebyggande insats. En lyckad insats som vi såg
gav en positiv effekt.
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ORGANISATIONSUTVECKLING
Under 2020 har en stor del av tiden gått till att formulera strategier och arbeta med att
kartlägga vilka insatser vi behöver göra för att stärka förbundet, men även lokalföreningarna,
i sitt arbete.
Med insikter som vi fick genom vårt avslag av organisationsbidraget från MUCF, arbetade
vi mycket med att ta fram nya mallar för årsmötesprotokoll till våra föreningar. Under
2021 kommer vi lägga mer resurser och tid på att fortsätta med vårt arbete med att
stötta våra lokalföreningar i sitt demokratiska arbete.

Vi vill utveckla våra stödfunktioner för att säkerställa att lokalföreningarna får de bästa
möjligheterna att arbeta med sitt drogförebyggande arbete samt att skapa drogfria
miljöer och aktiviteter. Vi har identifierat att de stora delarna i ett fungerade stödsystem
är kopplade till:

•
•
•
•
•

Föreningsbidrag
Utbildningar
Material, verktyg, mallar och informationsmaterial
Träffar
Vägledande insatser

För att förbättra vårt arbete med dessa stödområden, har vi under året 2020 lagt mycket
energi på att försöka skapa distrikt där det finns många lokalföreningar. Vi kommer satsa
på att bilda distrikt i Stockholm och Skåne och bygga upp dessa under de närmsta
åren. Vår ambition är att skapa verksamhet i dessa distrikt så att de kan ha personal
som jobbar med att vara en stödfunktion till lokalföreningarna.

Under 2020 har vi skickat in en ansökan till Ansvar för Framtiden för att kunna få igång
Stockholmsdistriktet.
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VÄRDEFULLA SAMARBETEN
Riksförbundet Kontraktsmetoden
Vi har arbetat med att inleda ett samarbete som vi tror är gynnsamt för
både Unga Drogförebyggare och Riksförbundet Kontraktsmetoden. Vi
kommer arbeta med att samarbeta kring arbetet med att få barn och unga
att ta ställning mot droger.
LSU
Unga Drogförebyggare är idag medlem i LSU (Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer). Under 2020 har vi inte behövt betala någon
medlemsavgift på grund av att vårt organisationsbidrag fick avslag. Frågan
om fortsatt medlemskap i LSU är under diskussion.

Tobaksfakta
UDFs förbundsordförande Sofie Levin sitter med i Tobaksfaktas styrelse
och representerar Unga Drogförebyggare.

I Tobaksfaktas styrelse har det under året lyssnats på många digitala
seminarium, bland annat “Digidalen” som blev årets digitala version av
Almedalen. Digidalen handlade om en undersökning som hade gjorts, den
kallades “Dansar väljare och partier i takt?” Undersökningen gick ut på att
kartlägga vad väljarna till olika partier tycker i tobaksfrågan. Därefter hade
även riksdagspolitiker fått debattera och diskutera undersökningen och
framtiden.
Tobaksfakta har även en tankesmedja som kallas Smedjans vänner. Här
får personer från olika organisationer som arbetar med tobaksprevention
träffas och diskutera aktuella frågor, dela inspiration och hålla varandra
uppdaterade om vad som händer i de olika organisationerna.
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NCD
Ett nätverk mot non-communicable diseases (icke smittsamma sjukdomar).
NCD är ett nätverk vars övergripande syfte är att bidra till att öka och bredda
kunskapen om problemen och möjligheterna kring icke smittsamma sjukdomar
och deras riskfaktorer. Exempel på dessa icke smittsamma sjukdomar är
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska lungsjukdomar, mental
ohälsa och neurologiska sjukdomar. Det svenska nätverket består av 27
olika civilsamhällesorganisationer. Unga Drogförebyggare är en av dem.

Genom att dela information, samverka och agera tillsammans arbetar man
även för att skapa en medvetenhet kring vikten av att genomföra åtgärder
för att öka antalet friska levnadsår för människor som är drabbade av icke
smittsamma sjukdomar.
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