
 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 9 (71) 

Ärende 15 

Motion nr 02 

IOGT-NTO:s vision måste bli bättre 
IOGT-NTO:s vision lyder: Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra 
droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 

 

Visionen är otydlig och missar sitt mål. Den lämnar stort utrymme för egen tolkning, som 
kan vara en tolkning åt fel håll, enligt oss som är medlemmar i organisationen. Visionen gör 
det lätt för den som inte ser alkohol- och narkotikafrågan på samma sätt som insatta 
medlemmar, att avfärda oss och vår idé. Dessa personer kan säga att de dricker alkohol (eller 
tar narkotika) och att det inte hindrar dem från att ”leva ett fritt och rikt liv”. Därmed finns 
ingen anledning att vara nykter, utan en kan dricka/knarka ”lagom”. Då faller IOGT-NTO:s 
grundidé.  

Det finns många personer i Sverige som inte är nykterister och ännu fler som inte är insatta i 
IOGT-NTO:s sätt att tänka. IOGT-NTO måste då fundera på vem vår vision är skriven för. 
Om visionen i något sammanhang, överhuvudtaget, ska användas utanför organisationens 
mest invigda medlemmar kan vi inte ha en vision som inte är helt tydlig för mottagaren. Det 
krävs ett mottagarfokus. 

Därför måste IOGT-NTO:s vision skrivas om. En arbetsgrupp bör tillsättas för att hitta en ny 
och bättre vision för IOGT-NTO, som redovisas på kongressen 2023, där beslut fattas om hur 
visionen ska se ut. 

 

Kongressen föreslås besluta 

att  det tillsätts en arbetsgrupp med representanter från olika delar av IOGT-NTO som får 
i uppdrag att formulera om IOGT-NTO:s vision så den blir tydligare och där vi 
minskar risken för misstolkningar, 

att  arbetsgruppen redovisar sitt förslag till kongressen 2023 som fattar beslut om 
förslaget. 

 

Tobias Tengström 
IOGT-NTO Blå Linjen 

 

  



 Motioner 10 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Den nuvarande visionen har varit i kraft sedan i början av 2000-talet och skulle möjligen 
behöva en översyn. Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att vår vision kan tolkas 
olika. Detta tolkningsutrymme kan både vara problematiskt på grund av otydlighet, men 
samtidigt positivt i den mening att det kan ge upphov till många viktiga ideologiska samtal.  

Förbundsstyrelsen menar att vår vision ska vara tydlig men anser samtidigt att ett större 
gemensamt arbete med vår vision i första hand ska göras om det finns ett behov av en större 
”riktningsändring”.  

Genom förbundsstyrelsens förslag till strategisk inriktning konkretiseras IOGT-NTO:s vision 
och vi ska på flera sätt genomföra den omställning som den strategiska inriktningen innebär.  

Detta gör sammantaget att ett omfattande visionsarbete inte bör genomföras de närmaste två 
åren. Om motion nr 01 om att utreda IOGT-NTO:s namn bifalls av kongressen öppnar det 
dessutom upp goda möjligheter att även se över vår vision. Det är då ett arbete som borde 
göras i varsam takt och parallellt med varandra. Förbundsstyrelsen önskar därför inte besluta 
om detta i detalj på det sätt motionens att-satser innebär. Även om förbundsstyrelsen yrkar 
avslag på motionen vill vi samtidigt vara öppna för att visionen kan behöva ses över. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att avslå motion nr 02 – IOGT-NTO:s vision måste bli bättre i sin helhet. 
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