
IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO

IOGT-NTO-rörelsen består av fyra 
självständiga systerorganisationer. 
De har många saker som förenar 
dem. De har liknande stadgar, 
medlemslöfte, uppbyggnad och har 
samma mål med sitt arbete. Största  
skillnaden är att de riktar in sig på 
olika målgrupper och verksamheter.

De vuxna medlemmarna över 25 år 
organiseras i IOGT-NTO. De arbetar 
för att minska användningen av 
alkohol och narkotika för att bidra 
till mänsklig välfärd och trygghet. 
De anser att alkohol och andra 
droger hindar människor att leva ett 
fritt och rikt liv. Du lär dig mer om 
IOGT-NTO på grundutbildningen.    

UNF
Ungdomens Nykterhetsförbund 
engagerar medlemmar mellan 13 
och 25 år. UNF:s vision är en 
demokratisk och solidarisk värld fri 
från droger. Verksamheten varierar 
beroende på vad medlemmarna i 
föreningarna är intresserade av. 
Medlemmarna arrangerar blandad 
verksamhet i nykter miljö. De 
samverkar med skolor kring 
förbyggande insatser och bedriver 
drogpolitiska kampanjer.

Junis
Junis är barnens förbund och riktar 
in sig på medlemmar mellan 7 och 
15 år. De vill ge möjlighet till roliga 
och utvecklande verksamhet där 
barnen själva får vara med och 
bestämma. Aktiviteterna kan till  
exempel vara teater, film, disco, 
pyssel sport och äventyr. Medlem-
mar i rörelsen som är 15 år kan 
vara ledare i Junis.  Fundera på

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
är rörelsens eget scoutförbund för 
alla åldrar. NSF är en samverkans-
organisation till riksscoutorganisa-
tionen Scouterna. De arbetar med 
värderingar och att medlemmarna 
ska få känna ansvar för naturen och 
hur miljön används. NSF är en del 
av den internationella scoutrörelsen. 

Samarbete i rörelsen
På många håll samarbetar de olika 
organisationerna kring lokaler, verk-
samhet, kampanjer och annat. De 
vuxna kan vara ledare för unga, det 
skapas familjearrangemang och 
ibland genomförs distriktsårsmöten 
tillsammans. Ett bra exempel är Vit 
jul-kampanjen som beskrivs i ett 
eget avsnitt. För samordning finns 
Riksstyrelsen med representanter 
från alla fyra organisationerna.

Ÿ Vad skulle vara lämpligt att 
samarbeta kring? Föreslå gärna 
några aktiviteter!

NSF

Ÿ Vilka fördelar finns det med att 
organisationerna samarbetar?
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Som medlem har du stora möjligheter att vara delaktig, påverka 
och driva det som du tillsammans med andra brinner för. Detta 
avsnitt är en introduktion om dina demokratiska rättigheter och hur 
du kan göra din röst hörd. 

Demokrati i IOGT-NTO
Dina möjligheter att påverka

Din förening och dina rättigheter

Föreningsmötet

Fundera på

De lokala föreningarna är grunden. Det finns 
hundratals föreningar i landet som gör olika 
saker beroende på vad medlemmarna vill. 
En del föreningar har några få medlemmar 
medan vissa har hundratals medlemmar. 

Föreningsårsmötet

Föreningen är grunden

Du kan enligt stadgarna vara närvarande 
och säga saker på alla föreningsmöten i 
landet. Men i din egen förening har du extra 
rättigheter. Du kan skicka in motioner och 
ge konkreta förslag under årsmötet. Du har 
också rösträtt när beslut tas. Det är alltså ni 
medlemmar som bestämmer allt.

En gång om året kallas alla medlemmar till 
ett årsmöte. Där bestämmer medlemmarna 
hur föreningen ska styras, vad föreningen 
ska fokusera på och hur pengarna ska 
användas det närmaste året. Detta är den 
högsta beslutande organet i föreningen. 

Mellan årsmötena kan medlemmarna samlas 
till föreningsmöten. Dessa är lika kraftfulla 
som årsmötena men tar ofta beslut om mer 
praktiska saker som verksamhet och 
aktiviteter - inte styrelseval och arbetsplan. 

Läs om delarna av årsmötet här bredvid.
Ÿ Är det några del som är helt ny för er?
Ÿ Har du varit med i någon förening?

Uppgift
Ÿ Ta reda på mer om din egen förening 

eller din närmaste förening. Vad heter 
föreningen? Vem är ordförande? När är 
nästa årsmöte?
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Årsmötet genomförs i januari eller februari varje år. 
Detta är huvuddelarna av det som tas upp.

Medlemmarna går igenom och tar beslut om året som 
varit. De kollar att rätt saker genomförts, beslut har följts 
och att ekonomin ser bra ut. Har styrelsen skött arbetet 
ger medlemmarna dem ansvarsfrihet som innebär 
årsmötet tar över ansvaret från året. 

Medlemmarna tar beslut om vilka mål föreningen ska 
ha och vad som ska göras under året. De väljer också 
en styrelse och de som ska representera föreningen. 
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Revisionsberättelse - Revisorerna som valts att granska 
styrelsen går igenom ekonomi, beslut och verksam-
het. Synpunkterna finns med i revisionsberättelsen. 

Verksamhetsberättelse - beskriver årets arbete så att 
medlemmarna kan se om det som bestämdes förra 
årsmötet har följts.

Ekonomisk berättelse - beskriver det ekonomiska läget 
så att medlemmarna kan se hur pengarna använts 
och vad som finns kvar. 

Styrelse och andra val - Vem som helst i föreningen kan 
bli vald till olika roller. Under årsmötet väljs en styr-
else som leder föreningens arbete under året. Ni 
väljer revisorer som granskar, valberedning som ger 
förslag till nästa års val och ombud till olika årsmöten. 

Motioner och förslag - Du kan lämna en motion inför 
årsmötet. Det kan till exempel vara en idé på en 
aktivitet, en kampanj eller en regel i lokalen. Du kan 
även ge förslag på årsmötet men fördelen med en 
motion är att alla hinner tänka lite i förväg.

Arbetsplan och budget - Medlemmarna tar beslut om en 
arbetsplan som beskriver mål och vad föreningen ska 
göra under året. Den kan till exempel föreslå antal 
aktiviteter eller hur många medlemmar ni vill bli. 
Förslaget på budget beskriver hur pengarna är tänkta 
att användas och hur ni kan få in mer pengar.

Årsmötet genomförs i januari eller februari. 
Detta är huvuddelarna av det som tas upp.

Medlemmarna går igenom och tar beslut om det som 
varit. De kollar att rätt saker gjorts, att beslut följts och 
ekonomin ser bra ut. Har styrelsen skött sig får den 
ansvarsfrihet och föreningen tar över ansvaret.  

Medlemmarna tar beslut om mål och vad som ska 
göras under året. De väljer en styrelse och andra 
representanter. 
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Vi säger alltid ja
När vi ska rösta presenteras alla 
alternativ var för sig. När alternativet 
som du stöttar räknas upp säger du 
”Ja!”. De som tycker annorlunda 
säger ”Ja!” när deras motalternativ 
räknas upp. På det sättet blir det 
alltid tydligt och vi slipper säga nej. 

Ett möte leds av ordföranden. Ofta 
finns en föredragningslista med 
punkterna så att du kan se när det 
passar att ta upp det du vill. 
Sekreteraren skriver protokoll så att 
ni i efterhand kan gå tillbaka och se 
vad som beslutats. 

Be någon erfaren medlem sätta 
ihop ett antal vanliga frågor med 
olika svårighetsgrad. 

Att ta beslut

Det alternativ som får flest röster 
eller ”Ja!”-rop vinner. Det är viktigt 
att vara rättvis och respektera allas 
åsikter. En persons engagemang 
kan snabbt sänkas om den aldrig 
får igenom det den vill. Det kan vara 
smart att sätta upp en program med 
aktiviteter där så många som 
möjligt får som de vill någon gång. 

Rollerna under ett möte

Inför ett beslut presenteras förslag 
och alla får diskutera. Du och de 
andra medlemmarna får ställa frå-
gor, föreslå saker och argumentera. 
När diskussionen är slut finns ett 
antal förslag eller alternativ. 

Majoritet med solidaritet

Uppgift

Ÿ Rollspela hur ett beslut kan gå 
till. Låt någon vara ordförande.  

Ÿ Vilket är IOGT-NTO:s ändamål?
Ÿ Vem är medlem?

Stadgarna är våra spelregler
Det som styr vilka vi är, varför vi 
finns och hur vi jobbar demokratiskt 
är våra stadgar. Där beskrivs bland 
annat hur beslut tas, vilka som kan 
väljas till olika uppgifter, vilka som 
är medlemmar och mycket annat.

Uppgift
Ha med stadgarna i tryckt format 
eller leta upp dem på iogt.se. Lär er 
hitta genom att svara på frågorna. 

Ÿ Vem kan väljas till en distrikts-
styrelse?

Ÿ Vilken verksamhet ska en 
förening ha?

Tycker medlemmarna att det är en 
bra idé efter att du presenterat och 
argumenterat för motionen kan de 
bestämma att föreningen ska sluta 
använda plastbestick. De kan också 
stötta motionen på nästa nivå. När 
den skickas vidare distriktets års-
möte kan det noteras att förening-
en ”yrkar bifall” eller föreslår att den 
ska gå igenom. 

Distriktet kan bestämma att sluta 
använda plastbestick men de kan 
också skicka vidare motionen till 
kongressen som kan ta samma 
beslut för IOGT-NTO i hela landet. 

Uppgift
Ÿ Leta upp någon eller ett par 

motioner från en tidigare 
kongress. Kan ni ta reda på vilka 
som skrev den? Hur gick det för 
motionen i distriktet och på 
kongressen? 

Ett exempel kan vara att du vill att vi 
inte ska använda plastbestick på 
våra arrangemang. En vanlig väg är 
att skriva en motion. Du skriver den 
först till föreningens årsmöte. 

Du kan påverka hela landet
Ett förslag från dig kan förändra en 
förening, ett distrikt och IOGT-NTO i 
hela landet.  

Förening och andra former

Ibland är det smidigare att 
organisera sig i andra former. Till 
exempel kan några medlemmar 
tillfälligt bilda en grupp för att 
driva en kampanj, ett projekt eller 
något annat. Denna grupp kan 
finnas i samma föreningar eller 
samarbeta på distans.  

Inom IOGT-NTO har vi valt att 
organisera oss i föreningar. Det 
har visat sig att föreningar är en 
stabil form för att bygga upp en 
långvarig organisation på 
exempelvis en ort. Formen har 
tydlig struktur med regler, roller 
och sätt att arbeta. Det är också 
en fördel att den har likheter med 
system i andra organisationer 
och i det politiska systemet.

STADGARNA

ÄR ORGANISATIONENS

SPELREGLER SOM STYR

STYRELSER, MÖTEN

OCH VERKSAMHET
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Runt om i landet arbetar vi med väldigt varierande verksamhet. Vi vill 
ha verksamhet som passar in på våra ideologiska krav och som gör det 
tydligt att det är IOGT-NTO som arrangerar. Detta avsnitt ger exempel 
på bredden i vår verksamhet och du får också tips på hur aktiviteter kan 
få en tydligare IOGT-NTO-profil.

Verksamhet med profil 
Vår profil och ideologi genomsyrar aktiviteterna

Titta igenom aktiviteterna på nästa 
sida. Gör följande saker.   

Vi är inte vilken organisation som 
helst. Vi vill göra världen bättre med 
allt vi gör. Detta gäller även vår 
verksamhet. När vi gör en aktivitet 
kan vi hela tiden fundera på hur vi 
kan göra den ännu bättre. Ett mål 
kan vara att försöka ha med alla 
fem delarna bredvid när vi arranger-
ar något. Naturligtvis är det okej att 
göra aktiviteter som inte uppfyller 
alla – men det krävs ibland ganska 
lite för att en aktivitet ska bli ännu 
mer ideologisk och profilerad. 

IOGT-NTO är fyllt av medlemmar 
med olika intressen och viljor. Där-
för varierar också verksamheten 
runt om i landet. Detta avsnitt visar 
upp några exempel på aktiviteter. 
Tanken är att de ska ge lite inspi-
ration och idéer. Exemplen beskri-
ver också saker som kan vara bra 
att tänka på vid planerandet.

Uppgift

Uppgift

Ÿ Hur kan aktiviteterna göras
ännu bättre?

Gör aktiviteten mer IOGT-NTO

Medlemsstyrd verksamhet

Skapa en lista på aktiviteter som ni 
skulle kunna tänka er att göra.
Ÿ Finns det någon aktivitet som 

kan uppfylla alla fem kriterierna?
Ÿ Hur kan en aktivitet enkelt fixas 

till så att den passar in på fler 
kriterier?

Ÿ Vilken av aktiviteterna uppfyller 
flest kriterier? 
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 KRITERIER FÖR 

PROFILERADE AKTIVITETER

Värdefull för deltagarna
Deltagarna ska känna att det var värt att komma till 
aktiviteten. Det kan vara att de lär sig något, får uppleva 
något, får känna gemenskap eller får göra någon nytta 
tillsammans. 

Vår nyktra verksamhet gör skillnad i grunden. Ibland vill vi 
sätta ribban högre och påverka ännu mer. Det skulle 
kunna vara att bjuda in politiker, göra namninsamlingar, 
dela ut flygblad eller påverka på andra sätt.

Naturligtvis måste alla aktiviteter vi gör vara fria från 
alkohol och andra droger. Vi vill också göra aktiviteterna 
solidariska genom att vara tillgängliga för många och 
vara välkomnande. De är demokratiska genom att låta 
deltagare vara delaktiga och påverka verksamheten.

Skapa intresse

Vissa delar av aktiviteter kan vara ägnade att skapa 
resurser för kommande verksamhet. Det kan handla om 
att knyta kontakter, sälja lotter, sälja alkoholfria drinkar 
eller söka bidrag. 

Förbättra världen

Nykter och ideologisk

 

Vi försöker anordna aktiviteter som lockar nya deltagare 
och får dem att komma tillbaka nästa gång. Vi gör 
aktiviteter som är öppna så att även de som ännu inte är 
medlemmar kan prova på.  

Skapa resurser
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Titta igenom aktiviteterna eller tänk 
dig ett antal egna aktiviteter.   
Ÿ Vilka kriterier är viktiga för dig?
Ÿ Vilka andra värden kan vara 

viktiga att uppfylla?

Fundera på


