
Ÿ Vad är viktigt att berätta vid en 
värvning?

Fundera på
Ÿ Kan du komma på några egna 

bra ingångar till en diskussion?

Ÿ Varför tror du att någon går ur 
IOGT-NTO?

Ÿ Vad hade du velat veta?

Ta tillfället i akt och planera en 
värvning tillsammans. Har ni tid kan 
ni genomföra värvningen direkt eller 
vid nästa träff.
Ÿ Vad behöver ni förbereda?

Uppgift

Efter en tid får den nya medlemmen 
en bekräftelse och ett välkomstbrev 
från IOGT-NTO. Medlemmen börjar 
också få medlemstidningen Accent. 
Men du behöver inte vänta. Kör 
igång direkt och få medlemmen att 
känna sig välkommen. Bjud in till 
aktiviteter och träffar. Börja påverka 
och planera kampanjer tillsammans. 
En bra start är att se om det är 
någon medlemsutbildning på gång. 
Se till att du har kontaktuppgifter 
som telefonnummer, mejl och annat 
så att ni kan hålla kontakten.

Det är nu det hela börjar

Ÿ Planera en enkel aktivitet att 
bjuda in till om det inte finns 
någon färdig.

Ÿ Värva!  

Ÿ Skapa ett manus om det behövs

Uppgift
Dela upp er i gruppen. Några får 
vara värvare och några får vara 
utomstående. Rollspela några 
olika situationer. De som spelar 
utomstående kan justera svårig-
hetsgraden genom att ställa olika 
svåra frågor eller vara lite mer eller 
mindre svårflörtade. Övningen kan 
kännas lite pinsam och det kan bli 
fnittrigt. Men det kan vara ett bra 
sätt att bli lite förberedd på vilka 
frågor som kan dyka upp och hur 
vi kan hantera olika debatter.
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FLERA FORMER 

AV ENGAGEMANG

Ÿ ge bidrag till vår insamling 
som går till vår verksamhet.

Ÿ engagera sig i Vit jul.

Alla är inte riktigt redo för ett 
engagemang i form av ett 
medlemskap. Vissa vill tänka 
efter lite, prova på någon av 
våra aktiviteter eller kan kanske 
inte tänka sig att vara nykter 
alltid. Här är några förslag på 
hur de ändå kan stötta rörelsen.

Ÿ få sin arbetsgivare att 
sponsra vår verksamhet.

Ÿ delta i namninsamlingar och 
kampanjer.

Ÿ delta på öppna aktiviteter.

En kan stötta genom att: 
Ÿ bli månadsprenumerant i vårt 

lotteri Miljonlotteriet.

STARTA SAMTAL

Här är exempel på saker att ta 
upp i kompisgänget, på jobbet, 
vid träningen eller vid fikabordet. 

Ÿ Välj alkoholfritt på after-
worken och förklara varför.

Ÿ Berätta om en aktivitet du 
varit på.

Ÿ Be någon skriva under på en 
namninsamling och berätta 
mer om varför.

Ÿ Kommentera någon nyhet 
från helgen.

Ÿ Bjud in till en öppen aktivitet.

Ÿ Prata med besökare på en av 
våra aktiviteter.

Ÿ Fråga om de andra också är 
trötta på all alkoholreklam.

Ÿ Berätta om kampanjen Vit jul.

Ÿ Glöm tidningen Accent eller 
en informationsbroschyr på 
fikabordet eller bussätet med 
mening.

Ÿ Berätta hur kul du hade på 
krogen i helgen och att du 
körde hem själv.

För att tusentals medlemmar och hundratals föreningar ska kunna 
samarbeta krävs att organisationen sätts samman på ett smart sätt. 
Detta avsnitt handlar om hur IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen är 
uppbyggda. Du får en inblick i hur du som medlem är en del av en 
förening, ett distrikt och ett förbund. 

Organisationen i korthet
Så är IOGT-NTO och rörelsen organiserad

Det finns åtta distrikt som samlar 
alla föreningar i ett geografiskt 

Distrikt

Organisationens uppbyggnad
Efter hand har logerna blivit 
föreningar och ritualerna bytts ut 
mot en mer varierad verksamhet. 
Föreningarna är organiserade i 
distrikt och förbund. Målet är 
detsamma. För att göra världen 
bättre behöver den bli mer fredlig, 
jämlik, demokratisk och solidarisk. 
Alkohol och andra droger är fort-
farande ett hinder mot utveckling 
och därför kämpar vi vidare. 

Det finns hundratals föreningar runt 
om i Sverige. Det kan vara en eller 
flera föreningar som samlar alla  
medlemmarna på en ort. Vissa 
föreningar fokuserar på ett särskilt 
intresse eller aktivitet och är inte 
geografiska. En förening består av 
minst fem medlemmar. Arbetet leds 
av en styrelse mellan årsmötena. 
Årsmötet och föreningsmötet är 
föreningens högsta beslutande 
organ. 

Förening

område. Arbetet i distriktet leds av 
en distriktsstyrelse (DS) som väljs 
på ett distriktsårsmöte (DÅM) där 
föreningarna är representerade. 
Distriktet arbetar med att stötta 
föreningarna, inspirera till sam-
verkan och anordnar vissa gemen-
samma aktiviteter.

Förbund
Tillsammans bildar alla distrikten 
IOGT-NTO-förbundet, IOGT-NTO i 
Sverige. Förbundet leds av en 
förbundsstyrelse (FS) som väljs av 
kongressen som genomförs 
vartannat år. Representanter från 
distrikten är ombud på kongressen.  
Kongressen är IOGT-NTO:s högsta 
beslutande organ.

Uppgift
Skapa en bild av ditt eget distrikt!
Ÿ Vilka föreningar finns?
Ÿ Var finns de?
Ÿ Vad heter din förening?
Ÿ Vad heter distriktsordföranden?
Ÿ Vad heter förbundsordföranden?

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

ENGAGEMANG 1

EN INBLICK I 

IOGT-NTO:s HISTORIA

I november 1879 bildades den 
första IOGT-logen i Sverige. De 
följande åren ansökte tusentals 
medlemmar om att få bli invigda 
som medlemmar och nya loger 
byggdes upp på ort efter ort. För 
att kunna samverka skapades 
distriktsloger och efter hand 
även en Storloge för hela landet. 

På sina resor i USA och England 
fick Olof Bergström kontakt med 
IOGT (Independent Order av 
Good Templars). Rörelsen var 
en reaktion på det problem som 
alkohol var i samhället på den 
tiden. De var övertygade om att 
fred, jämlikhet och samarbete 
var lösningen. 

De träffades, argumenterade, 
drev kampanjer och jobbade 
aktivt mot hembränning och 
annat. Medlemmarna hittade en 
viktig gemenskap och en nykter 
miljö i de ritualer som användes.  

FÖRBUND

FÖRENING

FÖRENINGAR

400 I HELA LANDET

MEDLEMMAR

27 000 SOM TAR STÄLLNING

DISTRIKT SAMLAR

8
*

*

FÖRENINGARNA

FÖRENING FÖRENING
FÖRENING FÖRENING

FÖRENING

FÖRENING

FÖRENING

DISTRIKT
DISTRIKT

23 distrikt fram till 191231



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?

4 ORGANISATIONER I
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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?

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

ENGAGEMANG 2

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. 

ÅRSMÖTET
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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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