
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? 

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

ENGAGEMANG 3

 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



Vi håller en viss koll på andra droger såsom 
exempelvis cannabis som vinner mark på 
vissa håll i världen. Det finns mycket att lära 
sig om andra droger men avsnitten i denna 
utbildning fokuserar på kampen mot alkohol. 
Men du kan ändå dra många paralleller 
mellan det du lär dig. Problematiken för både 
samhället och individer är ofta samma.

Andra droger

Exempel på aktiviteter

Kamratstöd finns på flera orter i landet. 
Ofta arrangeras aktiviteterna av med-
lemmar som tidigare själva har erfaren-
het av missbruk. De har upptäckt 
engagemanget i IOGT-NTO som ett 
sätt att stötta sig själva och andra.

För någon med erfarenhet av missbruk 
eller kriminalitet är det viktigt att hitta 
en stöttande miljö. Att kunna gå till en 
aktivitet i en nykter miljö en gång i 
veckan kan vara livsavgörande. 

Aktiviteten kan vara så enkel som att 
fika, snacka, få ett besök eller ha någon 
programpunkt. Det är viktigt att kunna 
umgås med personer som förstår och 
som inte snackar om droger på fel sätt. 
Det ska kännas tryggt och välkomnan-
de. Det ska finnas något nyktert ställe 
att ta vägen någon gång i veckan även 
om det råkar vara jul eller midsommar.

Kamratstöd
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En kampanj eller en aktion kan vara 

ganska enkel att få igång. Hela tiden 

dyker det upp saker i omgivningen 

som vi kan agera kring. Det kan vara 

att fler krogar får sälja alkohol, att 

butiker säljer alkohol till minderåriga, 

att rasistiska grupper växer, att 

fritidsgårdar läggs ner eller att det 

finns alkoholreklam överallt.

Kolla upp om IOGT-NTO har en åsikt i 

frågan, om det finns texter att använda 

eller om ni kan få tips från andra som 

gjort liknande kampanjer. Kanske kan 

det bli en namninsamling, flygblads-

utdelning, politikerfika eller en 

kampanj i sociala medier.   

Kampanj

Ett exempel är föreningen som har 
grill-kväll varje fredag under sommar-
månaderna. De ställer upp bord, kör 
igång grillen och bjuder på tillbehör 
som sallad och liknande. Deltagarna 
tar med sig det de vill grilla. För de 
som inte har råd att köpa eget ordnas 
råvaror av föreningen.

Grillkväll med familjer

De bjuder in alla som bor i det stora 
bostadsområdet bredvid lokalen. En 
populär, enkel aktivitet som lockar 
många besökare varje vecka. En 
avslappnad gemenskap där det är 
enkelt att få igång samtal och som 
lockar nya medlemmar. 

Ha med några pigga medlemmar som 
blandar drinkar och pratar om alkohol-
normen. Det alkoholfria alternativet är 
en bra ingång på samtal som kan leda 
till medlemskap. Visa upp att ni är från 
IOGT-NTO genom att låna strand-
flaggor, disk och textilvägg från 
närmaste distriktskontor.

Alkoholfri bar

Ett bra sätt att utmana alkoholnormen 
är att ställa upp med en alkoholfri bar 
på olika evenemang. Ordna en disk, 
en kyl, en frys för is, råvaror och en 
meny med alkoholfria drinkar som är 
enkla att göra. Beroende på samman-
hang kan ni bjuda på drinkarna eller 
sälja dem för ett par tior. 

Det finns många sammanhang där 
människor förväntar sig alkohol. Det 
kan till exempel vara idrottsevene-
mang, festivaler, marknader, afterwork 
och inspark. 

Julen är en av de högtider där alkohol-
normen är stark. Många är fast i tradi-
tionen att alkohol är en del av firandet. 
Därför är särskilt julen en tid som 
många barn är oroliga inför. Det finns 
tusentals barn med missbruk i sin 
omgivning som inte vet om det blir 
några julklappar eller julmat. Istället blir 
det kanske bråk eller så glöms julen 
bort helt.

Ett bra sätt att stötta barn och andra 
familjemedlemmar är att anordna 
aktiviteter på julen. De får delvis 
chansen att uppleva lite julkänsla men 
de får också chansen att komma nbort 
från en otrygg miljö för en liten stund.

En förening arrangerade julbowling där 
deltagarna på julafton fick spela 
bowling, äta julbord och barnen fick 
julklappar. Låt den lokala butiken 
sponsra med mat och sök stöd från 
kommunen. Det är viktigt att aktiviteten 
kan vara gratis för de som behöver.

Julaktivitet

Klassikern 
En vanlig verksamhet i många fören-
ingar är det klassiska terminsprogram-
met. Någon gång i månaden eller 
varannan vecka träffas medlemmarna i 
lokalen för att umgås, fika, äta lunch 
eller prata. Vid vissa tillfällen anordnas 
någon programpunkt som att någon 
sjunger, föreläser, berättar eller 
uppträder på annat sätt. 

Detta är en ganska enkel verksamhet 
som håller gemenskapen igång och 
peppar medlemmarna i sitt medlem-
skap. Många av aktiviteterna brukar 
vara öppna för allmänheten för att 
kunna visa upp organisationen. Det är 
viktigt att hela tiden förnya sig för att 
hålla uppe intresset och locka nya 
målgrupper. Genom att medlemmarna 
kan turas om att ordna fika, fixa 
programpunkt eller förbereda i lokalen 
kan många hållas engagerade. 

Ha ett gäng som samlas och gå ut på 
en ny restaurang eller en krog vid varje 
tillfälle. Diskutera och ha trevligt ihop. 
Ni går igenom menyn ordentligt eller 
frågar personalen om utbudet av alko-
holfritt. Dokumentera och jämför olika 
platser. Efter hand kan ni sammanställa 
en lista där ni rekommenderar restau-
rangerna med områdets bästa utbud 
av alkoholfritt.

Kanske kan ni utveckla verksamheten 
genom att ge restaurangerna tips eller 
ha en utbildning för bartenders. Denna 
verksamhet är trevlig för deltagarna 
och gör även nytta för de som bor i 
stan. Det ska vara lättare för alla att 
kunna välja bort alkohol. 

Testa restauranger

LÄS MER OM 

ALKOHOLNORM

I KOMMANDE

AVSNITT VIT JUL 

PRESENTERAS I

ETT HELT EGET

AVSNITT

Ta tempen på 
aktiviteterna. Se 
om de uppfyller 
alla kriterierna. 
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Den verksamhet som arrangeras runt om i landet varierar. Det som 
händer i din närhet styrs av dina och de andra medlemmarnas 
intressen. Med intressant och givande verksamhet kan vi både skapa 
nytt och behålla befintligt engagemang. Detta avsnitt ger dig enkla tips 
som hjälper dig att skapa aktiviteter i IOGT-NTO. 

Skapa aktiviteter
Engagera med givande verksamhet

En hel termin
Det är ofta enklare att komma ihåg 
regelbundna aktiviteter. Varje ons-
dag är enklare att komma ihåg än 
några enstaka datum. Finns det ork 
är det bra att boka upp aktiviteter 
för exempelvis ett par månader eller 
en termin. Då går det hela tiden att 
bjuda in till kommande aktiviteter. 

Vissa aktiviteter kan planeras på 
bara några minuter medan andra 
kräver flera planeringsträffar. För att 
öva kan det vara bra att använda 
alla stegen de första gångerna även 
för enkla aktiviteter. 

Frågor som planeringshjälp 

Planering steg för steg

1. Grunder för planeringen

När ni bestämt vilka aktiviteter ni vill 
göra är det dags att planera. Svara 
på frågorna i rutan här bredvid. Har 
ni svaren på frågorna för varje 
aktivitet undviker ni många fällor.

Gör en första tidplan 
Gör en enkel tidslinje med de 
viktigaste punkterna. Börja bakifrån 
och bedöm hur lång tid som behövs 
fram till aktiviteten. Ibland behövs 
tid för att boka lokaler, boka artister, 
bjuda in och förbereda.  

Skapa en planeringslista
För att komma ihåg allt som ska 
göras kan ni skapa en aktivitetslista. 
Ta med alla uppgifter, vem som är 
ansvarig för varje uppgift, när den 
behöver vara klar och när den är 
klar. Ni kan då hela tiden stämma 
av hur förberedelserna går. 

MEDLEMSUTBILDNING
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Ÿ Vilka aktiviteter skulle du och 
dina kamrater vilja delta på?

Det går också att skapa helt egna 
aktiviteter. Kanske har du och dina 
kamrater en helt perfekt idé som 
ingen har testat. Kanske är det en 
aktivitet som har testats i en annan 
förening eller i annat sammanhang. 
Försök hitta aktiviteter som lockar 
så många som möjligt oavsett om 
de är medlemmar eller inte.

Använd gärna idéer och upplägg 
från det som andra anordnar. Några 
förslag finns i tidigare avsnitt och ni 
hittar ännu fler på nätet. Fråga 
gärna andra arrangörer om tips och 
förslag. De flesta blir smickrade och 
stolta över att bli tillfrågade.

Hitta på egna aktiviteter

Uppgift

Nästan vad som helst

Ÿ Vad arrangerar IOGT-NTO?
Ÿ Vilka aktiviteter skrivs det om i 

tidningen eller i ditt flöde?

Det som förenar alla aktiviteter är 
att de följer vår ideologi. Naturligtvis 
är de nyktra, de är öppna för alla 
och alla deltagare är lika välkomna. 
Om vi utgår från det är det fritt att 
skapa vilka aktiviteter som helst. 
Poängen är att skapa verksamhet 
som ni själva är intresserade av och 
kan locka fler in i vår gemenskap.  

Låna andras idéer

Inventera aktiviteterna nära er:

Var? Var ska aktiviteten vara? 
Vilken lokal passar? Behövs 
en stor lokal? Kan alla ta sig 
dit? Hittar alla dit?

Hur? Hur går det till att göra 
aktiviteten? Behöver ni lära er 
något? Behövs det någon 
utrustning? 

När? När ska aktiviteten vara?  
När behöver information ut? 
När måste lokalen bokas? Kan 
alla komma? Krockar den med 
någon annan aktivitet?

Vad? Vad får aktiviteten 
kosta? Behövs en budget? 
  

Vem? Vem är ansvarig för 
aktiviteten? Vem bokar, ringer, 
skickar eller annat?
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