
 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 46 (71) 

Ärende 31 a-b 

Motion nr 18 

Ändra fakturaperioder för medlemsavgifter  
Sedan några år finns principen att ha löpande faktureringsperioder för medlemmar i IOGT-
NTO. Blir du medlem i juni kommer du i juni varje år få en faktura på medlemsavgiften för 
det kommande året fram till maj året efter.  

Denna modell för hantering av medlemsavgiften är ologisk för medlemmen när hen undrar 
”har jag betalat min medlemsavgift för 2021?”, och få besked att de har betalat för de 5 första 
månaderna av året, men inte resten. Mycket förvirrande för medlemmarna. Det är mycket 
ovanligt bland organisationer att ha denna lösning för avisering av medlemsavgiften.  

Detta är också väldigt förvirrande för föreningarna. Om föreningens styrelse tittar på sin 
medlemslista i augusti och ser att vi har 8 medlemmar som inte betalat sin avgift, så kommer 
man (förhoppningsvis) jobba för att dessa medlemmar ska betala avgiften. När de i december 
tittar på listan igen och ser att det nu är 10 obetalda medlemmar trots att 3 av de första har 
betalat. Förvirringen är total. Det är också svårt att på årsbasis titta på hur många betalande 
medlemmar föreningen har. Detta kan till exempel skapa förvirring när ombud ska utses till 
distriktsårsmöte eller valmöte. Föreningen tror man ska få 3 ombud, men sen startar en ny 
fakturaperiod för 10 medlemmar och helt plötsligt har man ett ombud mindre. På samma 
sätt blir det svårt att följa när tvåårsrestanter stryks ur medlemslistan löpande.  

I de fall en lokalförening har en lokal medlemsavgift finns också risk för förvirring.  

Denna modell av fakturering för medlemsavgifter skapar troligen också merjobb för de på 
kansliet som hanterar aviseringen och annan medlemsadministration. Nu måste aviseringen 
göras 12 gånger per år med färre personer varje gång, mot att göra den 1 gång per år med 
många medlemmar. Här borde stordrift vara tidsbesparande.  

 

Kongressen föreslås besluta 

att avskaffa modellen med löpande aviseringar av medlemsavgifter för IOGT-NTO:s 
medlemmar,  

att uppdra åt förbundsstyrelsen att hitta lämpligt sätt att föra över de medlemmar som 
inte ligger på kalenderår för medlemsavgiften, till en fakturaperiod som stämmer med 
kalenderåret.  

 

Tobias Tengström   Olle Häggström 
IOGT-NTO Blå Linjen   IOGT-NTO Nya Segrar 
 

  



 Motioner 47 (71) 

IOGT-NTO Mitts yttrande vid sitt valmöte 2021-04-15 
Valmötet beslöt 

att föreslå kongressen att tillstyrka motionen. 

 

Motion nr 19  

Medlemsavgift IOGT-NTO 
För ett antal år sedan övergick förbundet till att debitera medlemsavgiften årligen utifrån den 
tidpunkt under året som medlemmen gick med i rörelsen. En del av skälen till detta var 
möjligen att sprida ut inbetalningarna över årets månader och därmed jämna ut den 
administrativa belastningen. Detta har dock medfört ett antal svårigheter och olägenheter 
som nu i efterhand gör att vi anser att detta beslut inte var genomtänkt. 

Värvargruppen i distrikt Svea Bergslagen anser att det nära nog är en omöjlighet att hålla 
ordning på vilka medlemmar som är restanter.  

Hur ska vi kunna veta om avgiften ännu inte förfallit eller om det är restanter det handlar 
om? Föreningarnas uppföljningsarbete och distriktens möjlighet att få en överblick begränsas 
kraftigt och leder till merarbete.  

Vi anser med anledning av ovanstående att förbundet bör återgå till att medlemsavgiften 
betalas per kalenderår. 

 

Vi föreslår  

att  den centrala medlemsavgiften för IOGT-NTO från och med 2022 betalas årligen i 
början av kalenderåret samt 

att  åtgärder sker i medlemsregistret för att tydligare och mer effektivt kunna följa upp 
restanter. 

 

Värvargruppen, IOGT-NTO Distrikt Svea Bergslagen 
Inga-Britt Tjäder, Johnny Boström, Heléne Månsson, Per Rosén, Pasi Hytönen, Sven-Erik 
Alfredsson 

 

Distriktsstyrelsens yttrande 
Styrelsen i Svea Bergslagen beslutade vid möte den 30 mars att tillstyrka motionen. 

 



 Motioner 48 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
IOGT-NTO införde rullande 12-månaders medlemskap genom att det föreslogs och 
beslutades av kongressen 2017. Implementeringen av beslutet har varit lite svår och 
långdragen. Det beror främst på att implementeringen sammanföll med bytet av 
medlemsregister vilket visade sig vara ett mer komplicerat projekt än vad vi som beställare 
insåg och projektet har därför inte hållit de ursprungliga tidsramarna. Det är egentligen först 
nu som ett nytt medlemsregister finns på plats med grundläggande funktioner. 

Under tiden har föreningar och distrikt arbetat vidare på ungefär samma sätt som när vi hade 
kalenderårsmedlemskap och frustrationen har så klart varit stor när det rullande 12-
månadersmedlemskapet innebär att vi inte kan arbeta med en betalningsfrekvens på årsbasis 
som vi gjort tidigare.  

Vi menar att det viktiga är  

• att det är lätt att bli medlem,  
• att man får flera chanser att betala sin medlemsavgift, och 
• att vi hittar rutiner för uppföljning som blir en rimlig börda för föreningar och 

distrikt.  
 

Detta bedömer vi är möjligt med det system vi har i dag. Att ändra system igen vore att sätta 
fokus på det administrativa i stället för fokus på att få nya medlemmar och att behålla de vi 
har. Hur meningsfullt medlemmarna tycker att deras medlemskap är styrs i mycket ringa 
utsträckning av om medlemskapet går från januari till december eller som ett rullande 12-
månaders medlemskap. Bemötande, aktiviteter och känslan av tillhörighet spelar mycket 
större roll. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 18 – Ändra fakturaperioder för medlemsavgifter i sin helhet samt 

att avslå motion nr 19 – Medlemsavgift IOGT-NTO i sin helhet.  
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