
 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 14 (71) 

Ärende 17 

Motion nr 04 

Förkorta kongressen 
Redan under kongressen 2019 lade motionsskrivaren fram en motion om att förkorta 
kongressen. Jag anser ännu idag 2021 att samma behov föreligger och lämnar därför en ny 
motion i ärendet.  

Det är viktigt med kongresser och många avgörande beslut tas under dessa dagar. Det är även 
trevliga dagar där vi inom rörelsen normalt får tid att träffas. Att mötas fysiskt är viktigt för 
att på sikt behålla ett engagemang. Coronapandemin har satt käppar i hjulen för mycket av 
organisationens vanliga aktiviteter, men även utvecklat oss bl.a. genom digitala aktiviteter. 
IOGT-NTO är en organisation som har ovanligt många kongressdagar. Det kan vara svårt för 
ideella/ombud att vara lediga och kunna medverka under så många dagar som en vecka. Det 
finns ersättare, men samtidigt borde det gå att få ner antal dagar. Det är också mer kostnads-
effektivt med färre dagar. I år är utmaningen att kongressen sker digitalt, men antalet 
kongressdagar är ändå många. Mitt förslag är därför att förkorta framtida kongresser med 
minst en dag med start år 2023. 

 

Jag föreslår kongressen besluta 

att kongresser fr.o.m. kongressen 2023 kortas ned med minst en dag 

 

Maria Gripenhoftner 
Umeå 2021-01-30 

 

  



 Motioner 15 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att kongressen borde kunna genomföras på 
kortare tid. Det skulle bland annat leda till att ombud, funktionärer och besökare inte 
behöver ta ledigt lika många dagar. 

Samtidigt behöver planeringen och genomförandet av en kongress ta hänsyn till många 
faktorer. Hur många dagar som kongressen ska genomföras på från 2023 och framåt beror 
på flera omständigheter och kräver samordning med övriga förbund och det distrikt som är 
arrangör. 

Därför önskar förbundsstyrelsen få utveckla IOGT-NTO:s kongress i förslagets anda, utan att 
genom beslut fastställa i detalj hur.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motion nr 04 – Förkorta kongressen samt 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att korta ner kongressen. 
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