
 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 45 (71) 

Ärende 30 

Motion nr 17 

VAD i Bryssel 
Jag och några inom IOGT-NTO var i Bryssel för att träffa och gå utbildning inför EU-valet. 

Vi träffade vår systerorganisation, som redan är ljusår från oss. När det gäller hur vi ska 
jobba mot alkohol, andra droger, psykisk ohälsa m.m. IOGT i Sverige får jaga riksdagen, jaga 
kommunen vi får jaga för att få komma in i en skola. För att prata om droger men på VAD där 
kommer kommunen till dom, staten kommer till dom m.m. 

 

Jag Robert Strömberg ombud Norr 

att jag vill att vi börjar med ett större samarbete med VAD, och lär oss hur deras 
organisation ser ut och hur dom jobbar. 

 

Robert Strömberg, ombud Norr 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Att lära och inspireras av andra organisationer är en viktig del i IOGT-NTO:s 
påverkansarbete och utveckling. Förslag som de som framförs av motionären är mycket 
värdefulla och tas tacksamt emot.  

Organisationen VAD är en belgisk paraplyorganisation som samlar ett 80-tal organisationer 
och intuitioner som arbetar med alkoholfrågan. De är partnerorganisation till den belgiska 
regeringen och låter sig bäst jämföras med Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) i Sverige.  

IOGT-NTO har under åren haft kontakt med VAD samt gjort ett antal studiebesök och detta 
ska vi fortsätta att göra. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  anse motion nr 17 – VAD i Bryssel besvarad. 
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