
 

Rapport 2010 - 2012 
 

Vårt arbete har fokuserat mycket på att 

fortsätta stötta våra organisationer som 

är svaga, har få medlemmar och brist 

på aktiviteter – Färöarna, Island och 

Finland. Detta har vi kunnat göra 

genom ekonomiskt stöd från Nordiska 

rådet, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, 

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-

årsfond och Ungdomens 

Nykterhetsförbund (UNF). 

 

 

Våra mål under 2010 – 2012:  

- Att fortsätta förbättra samarbete 

mellan barn- och ungdomsnykterhets 

organisationer i Norden  

 

- Att förstärka de små 

ungdomsnykterhets organisationer i 

Norden.  

- Att starta nya 

nykterhetsorganisationer i de nordiska 

länderna där de inte finns. 

 

- Hjälpa stora nykterhetsorganisationer 

i Norden att kunna använda de 

resurser de har och sprida deras 

aktiviteter och metoder inom Norden. 

 

 Board report 2010 - 2012 
 

Our activities were focused on 

continuous support for our member 

organisations that are small and not 

stabilized, offer too few activities and  

lack members – on Faroe Islands, 

Iceland and Finland. We were able to 

do this thanks to the financial support 

of Nordic council, Stiftelsen Ansvar för 

Framtiden, Stiftelsen Konung Gustaf 

V:s 90-årsfond and Ungdomens 

Nykterhetsförbund (UNF) 
 

Our goals 2010 - 2012 

- To continue improving the 

cooperation between junior and youth 

temperance organizations in Nordic 

countries 

- To strengthen the small youth 

temperance organizations in Nordic 

countries 

- To starts new temperance 

organizations in the Nordic countries 

where Nordgu does not have 

members 

- To help the big temperance 

organizations to use the resources 

they have and spread their activities 

and methods in the Nordic countries. 

 



 

Island 

I början av juni 2010 fick Island besök 

av NORDGU. Målet med besöket var 

att prata om hur de kan förbättra och 

förstärka sin verksamhet så de kan 

involvera flera ungdomar. Planeringen 

gick jättebra, Island har bestämt sig att 

söka pengar från Ung och Aktiv för att 

kunna ta emot volontärer som kan 

bidra till att kunna hålla regelbundna 

aktiviteter för större antal deltagare. 

Det etablerades en ny organisation - 

0% som med hjälp av 2 volontärer (nu 

för tiden från UNF Sverige och från 

Ryssland) håller aktiviteter varje vecka 

och involverar ungdomar i roliga 

fritidsaktiviteter samt rekryterar på 

skolor. Antalet medlemmar i 0% växer 

stadigt (runt 100 nu för tiden). 

 

 

UNF Finland 

UNF Finland och UNF Sverige har, i 

Nordgus regi, påbörjat diskussioner om 

utbildningsssystem för UNF Finland 

och möjligt utbyte av resurser, kunskap 

och utbildningsmetoder. I december 

2010 besökte Nordugs 

generalsekreterare och UNF Sveriges 

volontär, som då jobbade på Färöarna, 

UNF Finland. Syftet med besöket var 

Iceland 

Nordgu visited the Icelandic member 

organizations in the beginning of June 

2010. The main goal of the visit was 

to discuss how the organizations there 

can improve and strengthen their 

activities so they can involve more 

young people. The planning worked 

out well and IOGT Iceland, with help 

of Nordgu office, decided to apply for 

EVS volunteers via Youth in Action 

programme, to be able to arrange 

regular activities for larger amount of 

participants. There was a new 

organisation called 0% established 

and through a process filled with 

success and failures there are today 

two volunteers actively working for an 

organization with almost 100 

members. 

 

UNF Finland 

UNF Finland and UNF Sweden, 

coordinated by Nordgu, arranged a 

visit in December 2010 with the aim to 

find out how to strengthen the 

organization in Finland and exchange 

resources and education methods. As 

an outcome of the visit, UNF Finland 

got help from Nordgu to write an 

application for an EVS project, which 



 

att kartalägga organisationen, 

diskutera framtidsstrategier, prata om 

rekrytering och berätta om EVS-

systemet. 

 UNF Finland har sen skrivit en 

ansökan för att kunna ta emot 

volontärer som blev godkänd. Från 

Februari 2012 har UNF Finland 2 

volontärer (från UNF Sverige och 

REACT Makedonien). 

Sedan dess har UNF Finland deltagit i 

Nordgu’s utbytesprojekt, hållit 

regelbundna aktiviteter, har förbättrat 

sin finansiella situation genom att hitta 

sponsorer och arrangerat sommar 

läger för deltagare från Finland och 

Sverige. 

 

UAE Färöarna 

Från början av 2010 till och med början 

av 2011 hade vi volontärer på 

Färöarna från UNF. Volontärerna höll 

regelbudna fritidsaktiviteter (disco, 

öppet hus etc) för ungdomar, 

studiecirklar (genus, demokrati) och 

samordnade internationella utbyten. På 

grund av finansiella hinder på Färöarna 

kunde vi inte fortsätta med det och då 

försvagades verksamhet på Färöarna 

igen. UAE var med i nordisk utbyte 

under 2011 och deltog på UNF 

was approved and made it possible 

for UNF Finland to host two 

volunteers (from UNF Sweden and 

REACT Macedonia) who started in 

February 2012. They could on a daily 

basis support the organization, 

arrange regular activities, prepare a 

summer camp for Finnish and 

Swedish participants, improve 

economy through finding sponsors 

and helped UNF Finland to participate 

in an exchange project arranged by 

Nordgu. 

 

 

 
 

 

UAE Faeroe Islands 

Nordgu had volunteers working for 

UAE from the beginning of 2010 until 

the beginning 2011. The volunteers 

arranged regular leisure time activities 

(disco, open house) for youth, study 

circles (democracy, gender) and 

helped to organize Nordgu exchange 

project. Due to financial hinders, we 

were not able to continue with the 

project which weakened the activities 

on Faroe Islands. Nevertheless, UAE 

was still involved in Nordic projects, 



 

kongress i Åre vilket hjälpte inte 

verksamheten men stödde 

medlemmarna i UAE i deras nyktra 

livstil. Nu för tiden har vi 2 

kontaktpersoner som är medlemmar i 

UAE och trots att de inte har möjlighet 

att driva verksamhet, bidrar de med 

sina kompetenser till Nordgu:s / 

Active:s verksamhet (med design och 

texter).  

 

 

 

Juvente och Juba Norge, UNF 

och Junis Sverige 

Alla organisationer från Sverige och 

Norge har sin egen väl fungerande 

verksamhet och även nordisk utbyte 

(till exempel Junis och Juba) som går 

förbi Nordgu. Nordgu jobbade på att 

involvera de stora organisationer 

genom att involvera dem i våra projekt 

– EVS, nordisk utbyte, Nordkalotten. I 

de mesta lyckades vi involvera lokala 

UNF klubbar i Nordgu:s arrangemang, 

vi fick UNF volontärer att åka till Island 

och Finland, vi hade UNF och Juvente 

Norge involverade i nordisk utbyte. Vi 

har höjt deras intresse genom att 

använda deras resurspersoner som 

åkte utomlands och föreläste. Med 

visited UNF Congress in Åre and met 

members from Sweden and Iceland, 

which did not result in activities on 

Faroe Islands, but it provided support 

for the members from UAE in their 

sober lifestyle. Today we have 2 

contact persons who are members in 

UAE. They have no resources to 

arrange local activities but they 

actively contribute to Nordgu’s and 

Active’s development (by designing 

and writing texts for the webpages).  

 

Juvente and Juba Norge, UNF 

and Junis Sverige 
All member organisations from 

Sweden and Norway have their own 

well-functioning activities and even 

Nordic exhcnage going on, on the 

side of Nordgu (for example Junis and 

Juba). Nordgu worked on involving 

the well established organizations by 

involving them in Nordgu projects  - 

EVS, Nordic exchange, Nordkalotten. 

We have managed in the most of the 

cases to involve local UNF clubs in 

Nordgu arrangements, we found UNF 

volunteers for the EVS project on 

Iceland and in Finland, we had UNF 

and Juvente involved in the Nordic 

exchange. We increased their interest 



 

deras hjälp har vi lyckats att utveckla 

Nordgu till en mer givande organisation 

med ett större utbud men det är viktigt 

att jobba systematiskt med att förankra 

dem ännu mer.  

 

 

 

Kampanjer 

En kampanj som fungerar bra för att 

förena alla Nordiska organisationer och 

kunna köra en gemensam aktivitet 

samtidigt är kampanjen Vit Jul som är 

väl etablerad i Sverige, Norge och 

Finland. Nordgu har spridit kampanjen 

till Färöarna och Island (och i Baltikum 

– Lettland) och ser kampanjen som ett 

mycket bra verktyg att bilda kunskap 

bland offentligheten samt anpassa lätt 

till landets och organisationernas 

villkor. 

 

 

 

Volontärer 

EU har ett omfattande program för 

barn och ungdomsorganisationer som 

heter Youth in Action. En del i detta 

program är att stötta ungdomar att resa 

utomlands och knyta kontakter i andra 

organisationer där man kan arbeta 

by involving their resources as 

lecturers abroad where they got to 

see Nordgu’s activities but it’s of a 

huge importance to continue working 

on anchoring the well-established 

organisations in Nordgu so Nordgu 

reaches the potential it carries. 

 

Campaigns 

A campaign that helps to unite all 

Nordic organisations and enables to 

run a common activity in the member 

countries is White Christmas 

campaign. The campaign is well 

established in Sweden, Norway and 

Finland. Norway has helped to spread 

it on Iceland and Faroe Islands (and in 

Baltic states – Latvia). Nordgu 

considers the campaign a great tool 

for raising awareness among public 

and at the same time a tool that is 

easy to adjust to the countries’ and 

organisations’ conditions. 

 

Volonteers 

EU offers a Youth in Action 

programme for children and youth in 

Europe. Under one of the 

Programme’s Actions, there is a 

possibility for young people to do one 

year long voluntary service in a 



 

under EU-bidrag under upp till ett år. 

Detta delprogram heter EVS 

(European Voluntary Service). Nordgu 

har arbetat med detta system och 

håller nu på att hjälpa igång flera av 

våra medlemsorganisationer att 

använda detta program som en del i 

deras rekryteringsarbete (Island, 

Finland). UNF Sverige har med 

Nordgu:s hjälp skickat några 

medlemmar till olika länder att lära sig 

mer om andras kulturer och om sig 

själva. 

Volontärprojektet på Färöarna ställdes 

in i början av 2011 på grund av den 

ekonomiska situationen i IOGT 

Färöarna. Våra volontärer flyttade från 

Färöarna till Island. Juvente Norge tog 

emot två volontärer i 2011 och en i 

2012. En av dem var från UNF Sverige 

vilket har potential att bidra till metod 

utbyte och samarbete mellan Juvente 

och UNF. Sen är det upp till 

medlemsorganisationerna hur de 

använder sig av utbytet. 

Sedan kongressen i 2010, har 0% tagit 

emot 6 volontärer och UNF Finland 2 

volontärer. 

Förutom volontärer i våra 

medlemsorganisationer har vi tagit 

emot 6 volontärer på Nordgu-kontoret. 

country other then their country of 

residence, create new contacts, gain 

new experience and contribute to the 

development of society.  

Nordgu has been working with this 

programme since the year 2007 and 

uses this programme to help member 

organizations to use it for starting new 

activities and recruiting new members 

(Finland, Iceland). Nordgu did not only 

help to host volunteers but 

encouraged and assist the member 

organizations to send out volunteers 

to learn about other countries, 

cultures and themselves. The 

voluntary program on Faroe Islands 

had to be cancelled due to the 

financial situation of IOGT Faroe 

Islands. Our volunteers moved from 

Faroe Islands to Iceland. Juvente 

Norway hosted two volunteers in 2011 

and one in 2012. One of the 

volunteers was from UNF Sweden 

which opens possibilities for both 

organizations to exchange their 

methods and cooperate. It’s of course 

up to the member organizations how 

they choose to use this opportunities 

such an exchange brings. Since the 

congress in 2010, UNF Finland 

hosted 2 volunteers and 0% hosted 6 



 

Volontärerna har lärt sig mycket om 

alkohol frågor, ungdomars 

engagemang, utbildningsmetoder 

utanför skolsystemet och organisation 

management. Volontärerna var från 

Estland, Ryssland, Litauen, Polen och 

Bosnia and Herzegovina. 

 

 

 

 

Nordiskt utbyte 

Ett flerstegsutbyte som har pågått från 

Februari till Augusti 2010 då våra 

medlemsorganisationer besökte och 

utbildade varandra visade sig fungera 

mycket bra och därför satsade vi på att 

forstätta med metoden. Tyvärr fick 

Nordgu inget finansiellt stöd från 

NORDBUK under 2011 och 2012 för 

just den här typen av aktiviteter trots att 

vi skickade och anpassade våra 

ansökningar vid varje tillfälle. Till slut, 

tack vare rekommendation från Junis,  

fick vi stöd från Carl Gustav den V.e 

90-års fond och kunde genomföra 

utbyte mella Island, Norge, Sverige och 

Finland. Vi försökte involvera Grönland 

och Färöarna men utan framgång. De 

involverade organisationer träffades i 

Norge, fick utbildning i event 

people (for shorter periods).  

Besides the EVS in our member 

organisations, Nordgu, together with 

Active hosted 6 volunteers. The 

volunteers have learnt about alcohol 

policy, youth involvement, non-formal 

education and management. The 

volunteers were from Estonia, Russia, 

Lithuania, Poland and Bosnia and 

Herzegovina. 

 

Nordic exchange 

Nordgu has arranged an exchange 

programme between February 2010 

and August 2010, using methods that 

turned out to be successful and the 

member organizations expressed their 

wish to continue with such. 

Unfortunately Nordgu did not get any 

financial support from NORDBUK 

during the years 2011 and 2012 

despite repeating trials to re-submit 

the application for every offered 

deadline. In the end, thanks to Junis 

that recommended another fund, we 

got support from the Swedish Royal 

Fund and we were able to carry out 

an exchange that involved Norway, 

Sweden, Iceland and Finland. We 

tried to engage Greenland and Faroe 

Islands as well but with no success. 



 

arrangemang med fokus på social 

involvering, sen arrangerade dem 

lokala aktiviteter och de ska utvärdera 

projektet i Augusti på Island. 

The involved organizations met in 

Norway, got trained in arrangement of 

events with focus on social inclusion, 

afterwards they arranged local 

activities in their countries and the 

project will be evaluated on Iceland in 

August 2012. 

 

Hemsidan 

Sedan kongressen 2010, lanserade vi 

en ny hemsida www.nordgu.net, 

skapade vår visuella profil och ett 

koncept för vårt Nyhetsbrev. 

Nordgu annonserade tävling för att 

skapa en smartphone app som 

promotar nykterhet. Vi fick några 

bidrag men de stämde inte med 

Nordgu:s ambition och därför tittar 

Nordgu nu i andra möjligheter att 

utveckla appen. 

 

 Webpage 

Since the Congress 2010, we 

launched our new webpage 

www.nordgu.net, created a new visual 

profile and prepared a concept for our 

Newsletters. 

Nordgu has announced a competition 

in ideas for smart phone applications 

promoting sobriety. Nordgu received 

several proposals but they were not in 

line with Nordgu’s ambition for the 

application and that is why Nordgu 

needs to look into other options to 

develop an attractive and needed 

application. 

 

Kontoret 

I slutet av 2010 har vi flyttat kontoret 

från Örebro till Stockholm sen dess har 

vår situation och sammarbete med 

våra medlemsorganisationer från 

Sverge förbättrats betydligt. Resor till 

andra medlemmar var också lättare 

 The office 

The office has been moved from 

Örebro to Stockholm in the end of the 

year 2010. Since then has the 

cooperation with our member 

organizations in Sweden improved 

and the travels to other members 



 

vilket bidrog till Nordgus flexibilitet. Vi 

hade en anställd och 3 EVS volontärer 

varje år som vi delade med Active.  

 

 

 
 

 

 

were much easier, which made 

Nordgu more flexible. Nordgu had one 

employee and 3 EVS volunteers we 

shared together with Active. 

 

Styrelsemedlemmar / Board members 2010-2012 

 

Ordförande/President: Martin Winnfors (UNF Sweden) 

Kassör/Treasurer: Thor-Rune Hansen (Juvente Norway) 

Ida Bernas (UNF Finland) 

Einar Einarsson (Null Prosent) 

Elva Katrin Eliasdottir (Null Prosent) 

Joakim Spångberg (NSF Sweden) Joakim withdrew in the beginning of 2011. 

 


