
 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 33 (71) 

Ärende 25 

Motion nr 12 

Ju mer vi är tillsammans!  
Gemenskap är viktigt för oss människor. Vi mår bra av att träffa varandra och kan dessutom 
lära oss av varandra. För personer som har haft ett eget missbruk eller är anhörig till en 
sådan person så kanske detta är ännu viktigare.  

Under flera år har IOGT-NTO årligen arrangerat aktiviteten Socialt forum där en målgrupp 
har varit personer inom vår sociala verksamhet. Detta har varit en mycket uppskattad helg 
där föreläsningar varvats med samvaro och personligt utbyte. Det har varit uppskattat av så 
många!  

I planerna nu finns inte Socialt forum kvar. Det är synd att IOGT-NTO missar chansen för de 
inom våra sociala verksamheter att träffas. Engagemang i meningsfulla aktiviteter, umgänge 
med andra i som tillfrisknar från ett missbruk och deltagande i stödgrupper och liknande 
aktiviteter verkar avgörande för hållbart tillfrisknande.  

Vi behöver därför återinföra Socialt forum som arrangeras av IOGT-NTO-förbundet. Det 
behövs för att stärka upp den sociala verksamheten inom organisationen.  

 

Vi föreslår kongressen besluta  

att uppdra åt IOGT-NTO:s förbundsstyrelse att under 2022 och 2023 arrangera träffen 
Socialt forum, med liknande upplägg som det varit tidigare.  

 

Cariina Sundström, 1727 Ihärdig, Skene  Mattias Eriksson 5602, Linköping 
 
Camilla Ringström, 5602, Linköping Lena Lundgren, Umeå 
 
Per Rosén, Kamratstödet Sober, Örebro Warawat Saibua, Kamratstödet  
 Oliven5263, Katrineholm 
 
Karl Kårby, Kamratstödet Ulrika Hagen 
Oliven 5263, Katrineholm 
 
Arne Larsson, Mariefred Jens Lindh, Gustavsberg 

 

  



 Motioner 34 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Verksamhet som finns till för personer med eget missbruk eller beroende och anhöriga som 
lever med andras missbruk eller beroende är viktigt för IOGT-NTO eftersom den 
verksamheten direkt bidrar till att samhället påverkas i en nyktrare riktning.  

Varje person som tar ställning för nykterhet är i och med sitt ställningstagande en del av 
lösningen på problemen som alkohol och andra droger orsakar. Ju fler människor vi inom 
IOGT-NTO kan stärka i deras nykterhet desto bättre. 

En styrka med kamratstöd, sociala företag och andra verksamheter inom socialt arbete är 
alltså att vi förändrar människors liv och därmed samhället direkt. Det är ofta ett 
handgripligt, solidariskt och engagerande arbete som gör skillnad på individ- och gruppnivå. 

Erfarenheten av praktiskt socialt arbete ger oss också en styrka när vi arbetar politiskt. Vi vet 
hur olika politiska åtgärder ökar, minskar eller drabbar missbrukare och deras anhöriga. I 
kombination med kunskap från vetenskaplig alkoholforskning, statistik och forskning om 
förebyggande arbete blir IOGT-NTO en kunnig, trovärdig och därmed stark aktör i den 
alkohol- och drogpolitiska debatten.  

På kongressen 2019 fastställdes en ansvarsfördelning mellan förbundet och distrikten. 
Distrikten har i dag ansvar för att utveckla verksamhet som exempelvis kamratstöd, sociala 
företag m.m. Distrikten har också ansvar för att genomföra utbildningar som behövs för att 
öka engagemang och handlingskraft. Förbundets roll är att stödja och samordna genom att 
exempelvis tillhandahålla gemensamma administrativa funktioner kring ekonomi, 
kommunikation och medlemsregister.  

Socialt Forum har tidigare varit en utbildning och samling som förbundet arrangerat. En 
utbildning som utöver det motionärerna nämner om gemenskap och sammanhang har 
spridit och höjt kunskapen om hur man kan starta och driva verksamhet för personer med 
missbruk eller beroende och anhöriga inom IOGT-NTO. Socialt Forum har bidragit till att 
sociala företag och kamratstödsverksamhet är en integrerad del i IOGT-NTO. 

Men med den nya ansvarsfördelningen är nu Socialt Forum distriktens ansvar. Utifrån behov 
och engagemang ska distrikten vara den nivå i organisationen som har ansvar för att 
genomföra utbildningar. Vi tror det kan bli mycket bra att distrikten tar ett nytt grepp på 
Socialt Forum för att ytterligare utveckla IOGT-NTO:s sociala arbete. Vi menar att vi bör 
hålla fast vid det beslut som kongressen fattat om ansvarsfördelningen mellan distrikt och 
förbund.  

 

Förbundet vill och ser fram emot att stödja och samordna distriktens arbete. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 12 – Ju mer vi är tillsammans! i sin helhet. 
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