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VÄLKOMMEN TILL IOGT-NTO
IOGT-NTO är en del av en global nykterhetsrörelse. I Sverige är vi partipolitiskt och religiöst obundna. Vi har 
nära 27 000 medlemmar, 8 distrikt och 400 lokalföreningar över hela landet.

MÅL
Alkoholen är ett av våra största samhällsproblem. Den står i vägen för människors frihet, personliga 
utveckling och hälsa. Vårt mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger, varken i Sverige eller 
någon annanstans i världen, och att människor ska kunna leva ett fritt och rikt liv och förverkliga sina 
drömmar.  

För att nå vårt mål arbetar vi med att påverka alkoholpolitiken, vi utmanar alkoholnormen, som är väldigt 
stark i Sverige, och vi stöttar och stärker människor som vill komma ur sitt missbruk eller som har påverkats 
negativt av någon annans drickande.

EN DEMOKRATISK FOLKRÖRELSE
IOGT-NTO styrs av organisationens medlemmar. Medlem är den person som genom sin namnunderskrift 
accepterar vårt medlemslöfte, och betalar sin medlemsavgift. 

MEDLEMSLÖFTE IOGT-NTO
Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar 
jag att leva helnyktert, 
det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2.25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med 
berusande effekt. 

Medlemsavgiften är 150 kr/år, men första året som medlem får du 100 kr rabatt och behöver bara betala 50 
kr. Betala din medlemsavgift genom att Swisha 50 kr/150 kr till nr 123 671 31 35.  Ange IOGT (mellanslag) 
personnummer (mellanslag) namn.



Som medlem kan du vara med i en 
förening. Det är ni medlemmar 
som bestämmer vad ni vill göra 
inom er förening, så länge ni 
följer IOGT-NTO:s grundsatser 
om demokrati, solidaritet och 
nykterhet, se mer om dessa 
nedan.

I Sverige har IOGT-NTO ca 400 
föreningar. Varje förening har 
flera möten och träffar under 
året, men också ett årsmöte som 
hålls i februari då man bl a väljer en 
föreningsstyrelse och bestämmer 
vilken verksamhet föreningen ska 
ha. 

Som medlem kan du lämna 
skriftliga förslag och säga din åsikt 
på plats på alla möten, och du 
har även rösträtt på årsmötet i din 
förening. 

Föreningarna i ett geografiskt område 
samlas i ett distrikt. Distriktets 
styrelse ansvarar för frågor som är 
gemensamma för alla föreningar i 
området och den väljs  vid ett årsmöte i 
mars/april. Varje förening skickar minst 
två representanter till distriktsårsmötet. 

IOGT-NTO:s högsta beslutande organ 
är kongressen. Den hålls vartannat 
år. Till kongressen skickar distrikten 
representanter (ombud), sammanlagt 100 
personer. Dessa fattar beslut om IOGT-
NTO:s långsiktiga mål och utveckling. 
Alla medlemmar är välkomna att 
delta på distriktsårsmötet och på 
kongressen. På distriktsårsmötet 
och kongressen har du som medlem 
rätt att framföra din åsikt, men 
du kan bara vara med och rösta 
om förslagen ifall du är vald att 
representera din förening eller ditt distrikt.   



 

IOGT-NTO-RÖRELSEN
IOGT-NTO bildar tillsammans med barn- och ungdomsförbunden Junis (för barn upp till 13 år), UNF 
(för ungdomar 13-26 år) och NSF (scouterna) en större helhet som kallas för IOGT-NTO-rörelsen. 
Vi delar grundsatserna om demokrati, solidaritet och nykterhet och har tillsammans nära 50 000 
medlemmar och hundratals aktiva föreningar över hela landet. 

IOGT-NTO-rörelsen har också en omfattande verksamhet i femton länder – tillsammans med 23 
lokala partnerorganisationer. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, 
utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete.

VÅRA GRUNDSATSER
IOGT-NTO-rörelsen utgår i sitt arbete från tre bärande idéer, våra grundsatser:
Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett 
demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. 
Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten 
utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som 
för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för 
personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik 
grund – lokalt, nationellt och globalt. 

Nykterhet
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör 
en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig 
utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi 
alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I IOGT-NTO!
Ditt medlemskap är viktigt eftersom vi behöver vara många som tillsammans står bakom tanken på 
ett samhälle utan alkohol och andra droger. 
För dig som enskild medlem innebär medlemskapet goda möjligheter till gemenskap, roliga 
aktiviteter, utveckling, fika och många skratt. Vi hoppas du känner att du har hamnat rätt. 


