
 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 18 (71) 

Ärende 19 

Motion nr 06 

Alternativa organisationsformer av 
verksamheten  
När färre personer engagerar sig ideellt i en verksamhet blir det färre som kan ”hantverket” 
att driva en förening. Idag är vi färre medlemmar i IOGT-NTO än tidigare, och andelen av 
medlemmarna som vet hur en förening behöver fungera blir lägre. Men våra idéer är 
fortfarande viktiga och vi kan inte sluta jobba för våra grundpelare. Därför behöver vi 
fundera på att hitta fler alternativa sätt att kanalisera engagemang inom IOGT-NTO.  

Sedan organisationen bildades har tanken varit att vi har medlemmar som är med i en 
lokalförening, lokalföreningarna finns i ett distrikt (ibland även krets) och som paraply över 
hela landet finns förbundet. En modell som återfinns i många föreningar i Sverige.  

Men om man har ett brinnande engagemang för att jobba med alkoholpolitik, att skapa 
aktiviteter för barn under julen eller för att arrangera sociala aktiviteter för de som haft ett 
eget missbruk, så ska man inte stoppas av former och strukturer. Det kanske inte är 
styrelsemöten och bokföring som alla brinner för, så man sedan kan skapa de andra 
aktiviteterna.  

Därför behöver vi fundera om det finns andra former för att organisera IOGT-NTO. Det 
innebär inte att vi ska lägga ner alla föreningar och förbjuda folk att sitta i styrelserna. Det 
handlar om att hitta fler alternativ för de som har ett engagemang men inte kan eller vill 
lägga en massa energi på formsaker. Engagemang ska kunna kanaliseras även utanför de 
traditionella föreningsformerna.  

 

Kongressen föreslås besluta  

att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en utredning för hur verksamheten inom IOGT-
NTO skulle kunna struktureras för att fler ska kunna lägga sitt engagemang på våra 
kärnfrågor och vår idé utanför den traditionella föreningsformen,  

att om utredningen visar behov av förändringar av stadgar och andra 
dokument, återkomma till kongressen 2023 med förslag på förändringar.  

 

Tobias Tengström 
IOGT-NTO Blå Linjen 

 



 Motioner 19 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Precis som motionären beskriver minskar antalet medlemmar i vår organisation, något som 
även många av de andra traditionella folkrörelserna har märkt av. Samtidigt konstaterar 
forskare att engagemanget ligger ganska konstant över tid i samhället, se till exempel Johan 
von Essens och Lars Svedbergs – ”Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019”. Därför 
är det viktigt att, precis som motionären gör, ställa sig frågan vad vi kan göra för att hjälpa 
fler människor att hitta plats för sitt engagemang i vår organisation. 

En styrka med IOGT-NTO är att vi samlar en bredd av människor med olika erfarenheter, 
egenskaper och drivkrafter. Precis som motionären tror inte förbundsstyrelsen att alla har 
engagemang för föreningshantverket och att vi behöver bli bättre på att fånga upp 
engagemang på olika sätt. Förbundsstyrelsens bedömning är dock att vi med befintliga 
stadgar och organisation kan möjliggöra denna utveckling utan att lägga tid och kraft på 
utredningar och formella beslut.  

Vi har sett stor utveckling inom IOGT-NTO sedan resan med Expedition 50 påbörjades. Bara 
sedan kongressen 2019 när ”Ansvarsfördelningen mellan förbund och distrikt” antogs har 
många nya former av verksamhet utvecklats. Några exempel: 

• Projektet Föräldrar tillsammans i Distrikt Syd. 
• Fritid och hälsa, som under våren 2020 har mobiliserat många medlemmar runt om i 

landet. 
• Verksamheten inom Familjekällan i distrikt Gävle-Dala som, förutom att locka många 

människor till föreläsningar, även är aktiva på sociala medier där massor av samtal 
förs inom frågor som rör beroende och medberoendeproblematik. 

 

Förbundsstyrelsen vill också vara tydlig med att den strategiska inriktning som föreslås 
innebär just att vi vill fokusera mer på möjlighet till engagemang och påverkan, och ser att 
den här utvecklingen kommer ske i ännu större utsträckning i framtiden. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 06 – Alternativa organisationsformer av verksamheten samt 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för och synliggöra olika sätt att engagera sig 
såsom nätverk, intressegrupper eller forum på sociala medier. 
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