
 Motioner 1 (71) 

Om hanteringen av motioner 
Först och främst vill förbundsstyrelsen tacka för det engagemang och kraft som lagts ner i att 
bereda, författa och lägga fram motion till kongressen. I förbundsstyrelsens prövning av 
inkomna motioner tittar vi på om förslaget ligger i linje med IOGT-NTO:s ändamål och om 
det är motiverat att genomföra utifrån vilka effekter förslaget kan leda till, vilket engagemang 
som bedöms finnas för förslaget samt vad det kostar att genomföra. I denna bedömning har 
det också betydelse vilka andra processer och förslag som är på gång och hur motionärens 
förslag passar in i helheten.  

Inför förbundsstyrelsens yttrande gör vi också en bedömning om det är ett förslag som inte 
behöver beslutas av en kongress. Så kan det vara t.ex. om det är  

• ett förslag som redan är genomfört eller pågående, 
• ett förslag som föreningar, distrikt eller en grupp av medlemmar redan har möjlighet 

att genomföra i dag, eller  
• ett förslag som reglerar sådana detaljer i ett genomförande som inte bör beslutas av 

vårt högsta beslutande organ.  
 

Oavsett vad förbundsstyrelsens yttrande innehåller för bedömning, motivering och förslag är 
det viktigt att komma ihåg att det är kongressen, IOGT-NTO-förbundets högsta beslutande 
organ, som ska ta ställning till förslagen i motionen och fatta beslutet.  

Förbundsstyrelsen vill uppmana alla att fortsätta lämna förslag och utveckla oss – inte bara 
genom att motionera till kongressen 2023 utan också att delta i samtal med förtroendevalda, 
skicka ett mejl till ditt team, delta i workshops och samlingar, ställa upp som ombud på 
årsmöten med mera för att vara med och påverka vägen fram för IOGT-NTO. 

  



 Motioner 7 (71) 

Ärende 14 

Motion nr 01 

Ett namn för framtiden 
Jag skulle vilja inleda den här motionen med några ödmjuka upplysningar: 

Jag vet att det här med namnet är känsligt.  

Jag vet att vi har haft det namnet vi har nu väldigt länge. 

Jag vet att man inte byter namn på en organisation i en handvändning. 

Jag vet allt det där och min tanke med den här motionen är absolut inte att tvinga fram ett 
namnbyte för namnbytets skull. Jag vill istället att ni försöker se den här motionen som 
första steget i en process som kommer ge oss det bästa tänkbara namnet för vår organisation. 
Det namnet kan vara IOGT-NTO, men det kan också vara något helt annat.  

Att namnge Sveriges största nykterhetsorganisation är ingen lätt uppgift. Det är en uppgift 
man ska ha respekt och ödmjukhet inför. Kanske är det just därför som namnet har 
diskuterats till och från ända sedan sammanslagningen 1970. Man kan säga väldigt mycket 
om namnet IOGT-NTO, men min personliga uppfattning är att diskussionen brukar koka ner 
till tre konkreta punkter:  

• En del människor tycker att namnet är svårt att uttala.  
• En del människor tycker att det är svårt att förklara namnets innebörd.  
• Många medlemmar känner en stor stolthet över namnet och dess historia.  

 

Man kan hålla med om alla eller inga av ovanstående punkter, men det är ett faktum att vårt 
nuvarande namn har både för- och nackdelar. Att namnet har diskuterats till och från under 
ett halvt sekel styrker också denna tes. Namnet IOGT-NTO är helt enkelt inte perfekt och 
frågan är om det verkligen är det bästa tänkbara namnet för vår organisation. Min kärlek till 
den här organisationen är väldigt stor och därför vill jag också att den ska ha ett så bra namn 
som möjligt. Därför är mitt förslag att namnfrågan bör utredas i syfte att ge organisationen 
bästa tänkbara namn.  

Med detta sagt vill jag återigen understryka att detta inte görs i en handvändning. Att byta 
namn tar tid och jag tror att det är bra att den här processen får ta tid. Jag vill också vara 
tydlig med att jag som motionär inte har någon färdig idé kring vad organisationen borde 
heta istället. Det finns många vägar att gå och här välkomnar jag en diskussion bland 
medlemmarna. En väg som föreslagits tidigare är att stryka antingen IOGT eller NTO ur 
namnet. En annan väg som nämnts är att slå ihop det nuvarande namnet till INTO eller 
rentav IN. En del har föreslagit att vi borde heta det vi är, till exempel Nykteristerna eller 
Godtemplarna. Kanske ska vi gå en helt ny väg och kalla oss för Temperantia eller Blå 
Globen?  
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Eller också kommer vår process fram till att just IOGT-NTO är det absolut bästa namnet på 
vår organisation och för mig skulle det faktiskt vara gott nog. Då har vi åtminstone gjort allt 
som står i vår makt för att hitta det bästa tänkbara namnet på Sveriges största 
nykterhetsorganisation.  

 

Därför föreslår jag kongressen besluta  

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en bred diskussion och utredning 
rörande organisationens namn samt 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att återkomma till 2023 års kongress med en rapport i 
namnfrågan och en plan för den fortsatta processen.  

 

Eric Tegnander 
Medlem i IOGT-NTO 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen bedömer att frågan om ett namnbyte är högst relevant. Förr eller senare 
kommer vi vilja se över det namn som valdes vid sammanslagningen 1970. Redan när vi 
fattade beslut om att ta namnet IOGT-NTO ansågs det vara ett tillfälligt namn och sedan dess 
har frågan om namnbyte varit uppe på flera kongresser.  

Förslaget hur frågan ska hanteras är mycket bra. Det är bra med en utredning som ges tid i 
alla moment och som möjliggör många samtal där flera perspektiv kan lyftas och vägas in. 
Några aspekter som förbundsstyrelsen tycker är extra viktiga att ta hänsyn till är vår 
identitet, vår historia, vår roll i samhället och vad namnet i övrigt kommunicerar. Vi tror 
också att en utredning och ett eventuellt namnbyte behöver vara en del i en större diskussion 
där vi också lyfter in formuleringen av vår vision. Dessa frågor kommer ta mer än två år att 
besvara vilket gör att motionärens förslag om att börja med en bred diskussion och en 
utredning är en utmärkt start.  

Sammantaget anser förbundsstyrelsen att motionärens förslag är inkluderande och 
utvecklande, oavsett om utredningen kommer föreslå ett byte eller föreslå att vi ska se IOGT-
NTO som vårt permanenta namn. Vi ska självklart våga ställa oss frågan om vilket namn som 
är bäst för oss och ger oss rätt förutsättningar att nå många människor och påverka samhället 
i stort.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  bifalla motion nr 01 – Ett namn för framtiden i sin helhet. 
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