
 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 31 (71) 

Ärende 24 

Motion nr 11 

Hur får vi mervärde i medlemskapet? 
Varför ska jag bli medlem i en nykterhetsorganisation?  

Vilka vill vi ha som medlemmar? 

Vad kan vi erbjuda unga för att medlemskapet ska vara attraktivt?  

Hur får vi nya medlemmar att stanna kvar och växa i rörelsen? 

Läste i senaste numret av Accent nr 2 2021 om varför unga sviker rörelsen och har själva 
funderat över den frågan. Vilket mervärde ska det finnas i ett medlemskap? 

Eller vill vi som rörelse endast ha en massa medlemmar i ryggen för att bedriva 
alkoholpolitik? 

Vi tror att det är viktigt att det finns ett mervärde i ett medlemskap för att det ska finnas 
intresse för ett långvarigt engagemang. Engagerade medlemmar är en överlevnadsfråga för 
rörelsens framtid. Nyckeln till att medlemmar stannar kvar är att erbjuda en gemenskap och 
ett sammanhang i en drogfri miljö. 

 

Därför föreslår vi 

att  förbundet satsar på utveckling av aktiviteter som ger mervärde till medlemskapet, 

att  verksamhetsutvecklarna får uppdrag att aktivt arbeta med utveckling av attraktiv 
föreningsverksamhet i både nya och gamla föreningar, 

att  Accent speglar bra föreningsaktiviteter för att sprida goda idéer.  

 

Växjö och Eneryda 2021 04 21 
 
Ellen Sjömålen  Bodil Hansen 
Lf 6538 Dacke  1613 lf Svanen 

 

  



 Motioner 32 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna lyfter viktiga frågor i sin motion, frågor som en folkrörelse måste ställa sig och 
ständigt utveckla verksamhet och idéer för att svara på. 

För många av våra aktiva medlemmar finns mervärdet i lokalföreningen och den verksamhet 
som bedrivs där, och där är våra verksamhetutvecklare en viktig resurs som hjälper 
föreningarna att utveckla sin verksamhet. 

Accent är vår medlemstidning som utgör ett kitt mellan IOGT-NTO:s medlemmar. Särskild 
redaktionell tonvikt läggs på att öka kunskapen och engagemanget hos ”den vanliga 
medlemmen”, det vill säga den som inte går på medlemsmöten, har förtroendeuppdrag i 
organisationen eller besitter expertkunskaper inom våra sakfrågor. Accent är en regelbunden 
påminnelse om medlemskapet. Att bevaka och spegla frågor som är viktiga för medlemmarna 
i en folkbildande anda har hög prioritet. Accent ger inspiration till ett gott liv, fritt från 
alkohol och andra droger. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla motion nr 11 – Hur får vi mervärde i medlemskapet? i sin helhet. 
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