
 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 25 (71) 

Ärende 21 

Motion nr 08 

Digitala arbetsgrupper 
Under dom åren jag har varit inom IOGT-NTO så har jag saknat några saker. Det är 
marknadsföring, arrangemang, politisk påverkan. Min tanke nu när vi använder zoom m.m., 
att vi sätter ihop arbetsgrupper från norr till söder från våra föreningar som är drivna i dessa 
frågor. 

Och som när man jobbat fram förslag, lägger upp detta mot förbundsstyrelsen m.m. 

 

Kongressen föreslås besluta 

att IOGT-NTO ska inrätta arbetsgrupper för marknadsföring, arrangemang och politisk 
påverkan via det digitala. 

 

Robert Strömberg ombud Norr 

 

  



 Motioner 26 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Marknadsföring, arrangemang och politisk påverkan är precis som motionären skriver en 
viktig del av IOGT-NTO:s arbete.  

Från förbundsstyrelsens sida ser vi gärna ett engagemang i arbetsgrupper. I verksamheten 
kan de startas av vem som helst och fler medlemmar kan sluta upp. Faktum är att flera av 
våra mest aktiva Facebook-grupper har startats så.  

Enligt den nya ansvarsfördelningen, som antogs av kongressen 2019, har distrikten ansvaret 
för att mobilisera engagemang genom att exempelvis värva medlemmar, genomföra 
arrangemang och marknadsföra olika saker. Förbundets ansvar är att stötta med metoder, 
hemsidor, medlemsregister och avlastning avseende administration.  

Finns det alltså ett engagemang hos medlemmar och föreningar i dessa frågor ska det inte 
vara svårt att starta en eller flera digitala arbetsgrupper och vi kan alla ha en roll i detta, även 
om det inte är förbundet som ska driva detta arbete. 

Att ha digitala möten via exempelvis Zoom har, inte minst under pandemin, visat sig vara ett 
bra sätt för många att mötas och byta erfarenheter. Fördelen med digitala möten är som 
motionären skriver att man kan samlas från norr till söder. Om det finns intresse räknar vi 
från förbundsstyrelsens sida med att motionärens önskan uppfylls.  

 

Se gärna motion nr 06 – Alternativa organisationsformer av verksamheten. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta    

att anse motion nr 08 Digitala arbetsgrupper besvarad 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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