
 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 49 (71) 

Ärende 32 

Motion nr 20 

IOGT-NTO behöver flera olika intäkter 
I många år har IOGT-NTO-rörelsen fått intäkter genom den lotteriverksamhet som bedrivits 
av IOGT-NTO genom Miljonlotteriet. För att skapa ytterligare ekonomiskt ben att stå på 
startades en insamlingsverksamhet där både medlemmar och andra skulle skänka pengar till 
vår verksamhet. Vi ser nu att överskottet från lotteriet har minskat väsentligt och 
insamlingsverksamheten gav inget överskott att tala om, och har nu i princip lagts ner.  

Jag vill återigen lyfta behovet av att IOGT-NTO behöver ha flera alternativa intäkter. På 
kongressen 2019 diskuterades frågan och förbundsstyrelsen hänvisade till en 
finansieringsstrategi. Eftersom läget nu börjar bli akut och någon finansieringsstrategi inte 
verkar vara klar ännu, vill jag åter aktualisera frågan.  

IOGT-NTO måste ha flera olika typer av intäkter. Miljonlotteriet och insamling kan vara 
delar. Jag anser att ett sätt att skapa intäkter på längre sikt är att vi jobbar med 
fastighetsfrågor, och då tänker jag främst på hyreslägenheter för privatpersoner. I de flesta 
kommuner finns idag ett bostadsunderskott, och under överskådlig tid ser jag få risker med 
en sådan verksamhet, även om det kräver en del arbete och resurser för att starta upp. 
Särskilt i lite större städer tror jag att hyresbostäder skulle kunna skapa en stabil inkomst.  

Andra idéer kan vara att skapa samarbeten med kommersiella företag där vi kan få del av 
vinsten, jobba med sponsring eller starta annan verksamhet som kan ge ett överskott. 

 

Kongressen föreslås besluta  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka om det finns möjligheter att 
starta verksamhet inom hyresbostäder i syfte att ge intäkter till IOGT-NTO,  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att titta på ytterligare andra alternativ för att hitta 
fler inkomstkällor för IOGT-NTO-förbundet,  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att starta sådana verksamheter som kan ge inkomster 
till IOGT-NTO-förbundet, så länge det inte strider mot våra ideologiska idéer.  

 

Tobias Tengström 
IOGT-NTO Blå Linjen  

 

  



 Motioner 50 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att IOGT-NTO behöver flera olika typer av 
intäkter och bör arbeta för att inte vara för ensidigt beroende av en intäktskälla.  

 

IOGT-NTO:s finansieringsstrategi antogs av kongressen 2019 och anger både att befintliga 
intäkter ska öka, men också att fram till 2025 göra omfattande investeringar i nya 
intäktskällor. Insamlingsverksamheten i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening har varit en 
sådan satsning som nu lagts ned på grund av utebliven avkastning, men det betyder inte att 
andra satsningar inte ska göras. Förbundsstyrelsen avser att fortsätta arbetet med 
finansieringsstrategin under kommande kongressperiod. I det arbetet ingår bland annat att 
stötta distrikt och föreningar i deras arbete att på sikt finansiera sin egen verksamhet. 

Fastigheter används redan i dag av föreningar, distrikt och förbundet för olika former av 
intäkter. Förbundet äger till exempel redan hyresbostäder i dag via IOGT-NTO Fastigheter 
AB. Det är möjligt att liknande typer av investeringar kommer att göras även framöver, men 
förbundsstyrelsen vill inte binda sig specifikt vid en upplåtelseform. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå första att-satsen samt 

att  anse motion nr 20 – IOGT-NTO behöver flera olika intäkter i övrigt besvarad. 
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