
 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 27 (71) 

Ärende 22 

Motion nr 09 

Medlemmars fysiska hälsa  

 

Jag föreslår det tvärt motsatta, nämligen, att iogt vidtagit åtgärd för att förbättra 
medlemmarnas fysiska hälsa samt redogör med fotografier till medlemmarna hur detta gått 
till. Vi behöver bättre hälsa i högre grad än 500 kr som gåva. 

Ett motionscenter byggdes vid Åsevi i Åsaka för mångmiljonbelopp, vilket dessvärre 
hamnade i händerna på den lokala maffian. Slinga i skogen, fotbollsplan, bastu, dusch, tv-
rum, kök, sekretariat, ping-pong bord, m.m. 

Ingenting händer om medlemmarna i iogt sitter med armarna i kors och glor in genom 
dörren är målet för att därefter ta anläggningen i bruk. 

 

mvh 

n. svantesson 

 

  



 Motioner 28 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären vill gärna se fler aktiviteter i IOGT-NTO för att förbättra medlemmarnas fysiska 
hälsa och lyfter bland annat distrikt Gävle-Dalas lyckade föreningstävling Fritid & Hälsa som 
ett exempel.  

IOGT-NTO var tidigare i historien en relativt stor idrottsarrangör. Syftet med 
nykterhetsrörelsens idrottsaktiviteter var att vara ett alternativ till alkoholdrickande. Med 
tiden blev många av våra idrottsföreningar en del av idrottsrörelsen och därmed försvann 
tyvärr också deras arbete för nykterhet. 

Men även om motions- och idrottsverksamheten är mindre inom IOGT-NTO nu än tidigare 
finns det fortfarande flera föreningar som har motions- och idrottsaktiviteter som en del av 
sin verksamhet. Det visar att IOGT-NTO är en arena där både nya och gamla medlemmar får 
ta plats för att hitta sin väg för att påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning.  

I motionen finns inget förslag som kongressen ska behandla. När det gäller olika 
verksamhetsidéer är det upp till föreningar och distrikt att fånga upp engagemang som finns. 
Enligt ansvarsfördelningen som fastställdes på kongressen 2019 är distrikten drivande när 
det gäller verksamhetsutveckling medan förbundets roll är att vara stödjande.   

 

Förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta 

att anse motion nr 09 Medlemmars fysiska hälsa besvarad. 
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