
 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 43 (71) 

Ärende 29 

Motion nr 16 

Ökade alkoholpolitiska kunskaper hos 
medlemmarna 
Alkoholfrågan och alkoholpolitiken är grunden för vår rörelses tillkomst. Vi kan se att i 
många fall drivs alkoholpolitiken lokalt väldigt svagt. Oftast saknas kunskaper för att göra vår 
röst hörd i denna så viktiga fråga. Det är ett fåtal medlemmar som exempelvis skriver 
insändare. Eller hur ofta ordnar en förening en informationsträff med de lokala politikerna. 

Att sådana här initiativ uteblir beror på otillräckliga kunskaper. Att ordna distriktvisa kurser 
ger inte den lite bredare kunskapseffekt som behövs. Då deltar kanske en eller två från 
föreningen och dom får vid hemkomsten svårigheter att sälja in i föreningen det man bör 
göra. Viktigt är då att kunskapen når flera. Därför är det viktigt att våra verksamhets-
utvecklare och andra som är bevandrade i ämnet åker till föreningarna och förbättrar de 
alkoholpolitiska kunskaperna. 

 

Vi föreslår  

att  förbundet vidtager åtgärder för att förbättra de alkoholpolitiska kunskaperna bland 
medlemmarna i våra föreningar.  

 

För lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO 
 
/Sofia Klasson/  /Troels Christiansen/ 
Ordförande   Sekreterare 
 

Distriktsstyrelsens yttrande 
Distriktsstyrelsen föreslår valmötet besluta 

att ställa sig bakom motionen. 

 

Valmötets beslut 
Valmötet i IOGT-NTO Sydost beslöt i enlighet med distriktsstyrelsens förslag 
 
att ställa sig bakom motionen. 
 



 Motioner 44 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Kunskap om alkoholpolitik är viktigt för oss. Förbundsstyrelsen välkomnar därför motionen 
och håller med motionärerna om att kunskapshöjande insatser bör göras. 

I förbundsstyrelsens förslag till strategi och arbetsplan ingår åtgärder för att lyfta den 
alkoholpolitiska kunskapen bland medlemmarna. Enligt ansvarsfördelningen är distrikten 
drivande när det gäller utbildningsfrågor och förbundet ska vara ett stöd i arbetet.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  bifalla motion nr 16 Ökade alkoholpolitiska kunskaper hos medlemmarna i sin helhet. 

  


	Om hanteringen av motioner
	Motioner 2021
	Ärende 14

	Namn
	Tillsammans med
	Motion nr
	Motion nr 01
	Ett namn för framtiden
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 15


	Motion nr 02
	IOGT-NTO:s vision måste bli bättre
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 16


	Motion nr 03
	Valfrihet som norm i samband med måltider och kost
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 17


	Motion nr 04
	Förkorta kongressen
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 18


	Motion nr 05
	Nya tider - betyder förändringar (kansliets utflyttning)
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 19


	Motion nr 06
	Alternativa organisationsformer av verksamheten
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 20


	Motion nr 07
	Vårda det kulturhistoriska arvet
	Kulturhistoria på Skansen
	Hur blev det?
	Unik möjlighet
	Varför en motion?
	Distriktets yttrande
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 21


	Motion nr 08
	Digitala arbetsgrupper
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 22


	Motion nr 09
	Medlemmars fysiska hälsa
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 23


	Motion nr 10
	Vi behöver ta hand om våra medlemmar!
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 24


	Motion nr 11
	Hur får vi mervärde i medlemskapet?
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 25


	Motion nr 12
	Ju mer vi är tillsammans!
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 26


	Motion nr 13
	IOGT-NTO social resurs, en upprustning av det sociala arbetet
	Bakgrund
	Syfte
	Förslag
	Ägarstruktur
	Verksamhetsstruktur
	Uppdrag
	Enhetens uppdrag i fas 1 är att:
	Enhetens uppdrag i fas 2 är att:
	Enhetens uppdrag i fas 3 är att:

	Finansiering
	Uppstart av bolag
	Enhetens drift

	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 27


	Motion nr 14
	Forskningsstudie om långsiktiga resultat av behandling på Dagöholm
	Dagöholms yttrande
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 28


	Motion nr 15
	Förbjud all reklam för alkohol
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 29


	Motion nr 16
	Ökade alkoholpolitiska kunskaper hos medlemmarna
	Distriktsstyrelsens yttrande
	Valmötets beslut
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 30


	Motion nr 17
	VAD i Bryssel
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 31 a-b


	Motion nr 18
	Ändra fakturaperioder för medlemsavgifter
	IOGT-NTO Mitts yttrande vid sitt valmöte 2021-04-15


	Motion nr 19
	Medlemsavgift IOGT-NTO
	Distriktsstyrelsens yttrande
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 32


	Motion nr 20
	IOGT-NTO behöver flera olika intäkter
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 33


	Motion nr 21
	Huvudmannabidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 34 a-b


	Motion nr 22
	Öppna upp IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond för fler anläggningar

	Motion nr 23
	Öppna upp ”Kursgårdsfonden” för angelägna moderniseringar
	Riksstyrelsens yttrande
	Ärende 35


	Motion nr 24
	Framtidens nykterister!
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 39


	Motion nr 25
	Om demokrati, kultur och folkbildning
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 40


	Motion nr 26
	”En mångfacetterad folkrörelse!”
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 41


	Motion nr 27
	Höj medlemsavgiften inom IOGT-NTO
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 46


	Motion nr 28
	Stadgeändring rörande bestämmelser vid försäljning av fast egendom
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 47


	Motion nr 29
	Nolltolerans för nykterhetsmedlemmar
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärenden 48


	Motion nr 30
	Ändring av minsta antal ledamöter i föreningsstyrelse
	Förbundsstyrelsens yttrande





