
 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 51 (71) 

Ärende 33 

Motion nr 21 

Huvudmannabidrag till folkhögskolorna 
Wendelsberg och Tollare 
Huvudmannabidraget säger något om hur huvudmannen ser på sina folkhögskolor. 
Kursdeltagarna vistas minst ett år i en miljö som genomsyras av IOGT-NTO:s grundsatser. 
De påverkas och har förståelse för alkohol och narkotika som samhällsproblem, de vet också 
att det personliga ställningstagandet är av stor betydelse. 

Skolorna verkar i två storstadsområden och har många kontakter med företag, allmänhet och 
andra organisationer. Här märks skolornas ideologi och IOGT-NTO blir synliggjort. 
Kursdeltagare, konferensgäster och andra besökare påverkas också av våra idéer. 

Internatformen är betydelsefull för att den ger möjlighet att under lång tid leva med våra 
idéer. Vårt hopp är också att de blir medlemmar samt att de i framtiden tar avstånd från 
droger. 

Huvudmannabidraget togs bort under kongressen i Örnsköldsvik vilket är djupt beklagligt. 
Det är som att ta bort en annons och en god marknadsföring. 

 

Därför ber jag kongressen besluta 

att återinföra huvudmannabidraget med 100 000 kronor per år och skola. 

 

Birgitta Svensson 
1546 Aktiv och Trofast av IOGT-NTO 
IOGT-NTO Syd 
 

  



 Motioner 52 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att huvudmannen IOGT-NTO ska synas på 
våra folkhögskolor och att elever ska känna IOGT-NTO:s närvaro. Detta menar förbunds-
styrelsen åstadkoms på flera sätt, bland annat genom att IOGT-NTO i sin tillsättning av 
styrelser ser till att ledamöterna delar huvudmannens ambitioner kring detta. Utöver det är 
det viktigt att IOGT-NTO:s förbund och distrikt genom ombud vid folkhögskolestämmorna 
engagerar sig i verksamheten och att vi i den dagliga verksamheten gemensamt utvecklar 
samarbetet. 

IOGT-NTO bidrar ekonomiskt till folkhögskolorna på andra sätt än genom huvudmanna-
bidrag. IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond utlyser årligen medel till ett 
antal prioriterade fastigheter. Fastigheterna vid folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare 
ingår i dessa. Förbundet utlyser även årligen folkhögskolestipendier för studerande vid 
Wendelsberg och Tollare samt för studier till folkhögskollärare. 

Förslaget att ta bort själva huvudmannabidraget fick stöd av kongressen 2019 och 
förbundsstyrelsen anser fortfarande att folkhögskoleverksamheten ska bära sig själv 
ekonomiskt och inte vara beroende av tillskott från huvudmannen för drift. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 21 – Huvudmannabidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och 
Tollare i sin helhet. 
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