
 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 29 (71) 

Ärende 23 

Motion nr 10 

Vi behöver ta hand om våra medlemmar! 
IOGT-NTO har under massor av år varit ute och värvat medlemmar. Men vad gör IOGT-NTO 
idag för alla som de lyckats värva? Inget mer än lite information och en årsavgift! För alla 
pengar som IOGT-NTO får från Miljonlotteriet går inte något till medlemmarna utan till 
löner och annat. 

Jag tycker att rörelsen nu är färdig att tänka om. Utan medlemmar, så blir det bara en klubb 
för inbördes beundran. På vissa platser får man stöd, men var är det stora tänket på alla! Man 
värvar utan att man ger något som alla kan ha glädje av. Vi behöver finna tillbaka till 
gemenskapen som fanns förr.  

IOGT-NTO var en gång en folkrörelse med dansbanor och ordenshus som i viss mån 
fortfarande finns kvar och sköts av eldsjälar så länge de orkar och har kvar engagemanget och 
när de inte finns så säljs fastigheterna. 

 

Utan Miljonlotteriet så vore rörelsen död idag. Vilket det inte skulle vara om man tog tillvara 
dem som man värvar. Vi måste ta till vara alla dem som vi värvar och se till att de kommer in 
i vår gemenskap.  

 

Vi föreslår kongressen besluta 

att  göra en större översyn på hela rörelsen och fundera i andra banor än Stockholm. 
Sverige är ju stort och det bör utredas och ges en ny chans för att IOGT-NTO ska 
överleva. 

att  förbundet gör en utredning om vad medlemmarna skulle kunna få när de blir 
medlemmar. Så att de kan känna att de tillhör en större organisation och att de 
känner sig välkomna in i vår gemenskap.  

 

Vi är en stor organisation med många medlemmar och vi har många styrkor att ta tillvara på! 
Och blir man medlem i IOGT-NTO så måste man kunna känna att man tillhör ett större 
sammanhang och då är det viktigt att se till att våra medlemmar som vi värvar känner sig 
välkomna in i detta större sammanhang. 

 

Sten Aspenby 

 



 Motioner 30 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att vi välkomnar våra nya 
medlemmar och hjälper dem att hitta en plats i organisationen där de kan få utlopp för sitt 
engagemang. Detta är ett ansvar som vi är många som delar. Förbundet har bland annat tagit 
fram välkomstbrev och utvecklat den grundläggande medlemskommunikationen samt tagit 
fram en digital grundutbildning. Denna kallas för Diggisen och finns på www.iogt.se. Även 
föreningar och medlemmar har ett ansvar för ett välkomnande bemötande och en bra 
introduktion till IOGT-NTO. 

För några medlemmar är det tillräckligt att få Accent, några andra vill vara med och aktivt 
påverka beslutsfattare och politiker kring alkohol- och narkotikapolitik några vill syssla med 
folkbildning.  

Det är ett gemensamt ansvar som förening, distrikt och förbund har för att fylla 
medlemskapet med innehåll, och därför går också en stor del av förbundets medel till distrikt 
och föreningar i form av resurser i teamen, distrikts- och föreningsstöd m.m., se gärna 
förbundsstyrelsens förslag nr 5 B – Rambudget 2022–2023. 

Vi ska inte underskatta de förutsättningar som intäkterna från Miljonlotteriet ger oss, men 
bilden att organisationen vore död utan det delas inte av förbundsstyrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 10 – Vi behöver ta hand om våra medlemmar! i sin helhet. 
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