
 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 53 (71) 

Ärende 34 a-b 

Motion nr 22 

Öppna upp IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och 
samlingslokalfond för fler anläggningar 
Det finns ett gammalt kongressbeslut på att bara vissa prioriterade kursgårdar ska kunna få 
medel ur kursgårds- och samlingslokalfonden. Kronobergshed vandrarhem och kursgård 
som är Kronobergs anläggning utanför Alvesta är säkert inte den enda som fått avslag på 
ansökningar ur fonden med hänvisning till detta beslut. 

Vi anser att det är fel, och att många kurs- och lägergårdar ute i landet skulle ha stor hjälp av 
att få medel ur fonden. Det är inte helt lätt att få verksamheten att gå runt även om vi 
försöker ha flera inkomstben att stå på. Det ställs högre krav av myndigheter idag för att 
överhuvudtaget bedriva verksamhet i lokalerna bland annat när det gäller brandskydd och 
ombyggnationer. För oss som vill bedriva konferens- och kursverksamhet krävs stora 
tekniska investeringar.  

Vi, och säkert fler kurs- och lägergårdar, vill utveckla anläggningen för att vara attraktiv som 
arrangör av utbildningar och samlingar för hela IOGT-NTO-rörelsen. Vi behöver kursgårds- 
och samlingslokalfonden för att fler kurs- och lägergårdar ska kunna stanna inom rörelsen 
och vara platser där våra medlemmar får oförglömliga upplevelser, och fortsätta vara platser 
som vi känner stolthet över! Vi behöver dessa anläggningar som härliga nyktra alternativ! 

 

Vi föreslår därför kongressen besluta 

att  kursgårds- och samlingslokalfonden omedelbart öppnas upp för ansökningar från 
samtliga kurs- och lägergårdar ägda av någon organisation inom IOGT-NTO-rörelsen 
samt 

att den nya förbundsstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kriterierna för 
kursgårds- och samlingslokalfonden. 

 

För Kronobergshed vandrarhem och kursgård 
 
Jonatan Bengtsson, IOGT-NTO Linnean, Linneryd 
 
Roberth Skaarup, IOGT-NTO Dacke, Växjö 
 
Monica Dahl, Junis Lagans Framtid, Lagan 
 
Birgitta Bogren, Junis Linnean, Linneryd 
 
Niklas Ehlich, IOGT-NTO 201 Växjö 
 



 Motioner 54 (71) 

Björn Nilsson, IOGT-NTO 201 Växjö 
 
Simon Pettersson, UNF Tillsvidare, Växjö 
 
Lars-Ove Kårehed, IOGT-NTO Visol, Växjö 
 
Lena Nilsson, Junis Young Artists, Växjö 

 

Motion nr 23  

Öppna upp ”Kursgårdsfonden” för angelägna 
moderniseringar 
Vid kongressen 2001, exakt 20 år sedan, beslöts om ett fåtal prioriterade anläggningar med 
möjlighet att få några medel ur kursgårdsfonden. 

Många anläggningar som inte fått medel har fått avslag enbart med hänvisning till kongress-
beslutet 2001. Mycket har hänt sedan 2001 och många IOGT-NTO-anläggningar har behov 
där IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond kan vara till hjälp. Vad gäller 
Kuggavik Ideell Förening behöver Kuggaviksgården både göra anpassningar utifrån 
brandskyddskrav och anpassningar för bättre tillgänglighet. 

Lagstiftning och regelverk för brandskyddskrav har uppdaterats – vilket på många håll 
kräver ombyggnation. 

Kraven på en konferensanläggning av idag kräver mer än tidigare. 

Flera kursgårdar vill göra större samhällsinsatser och spela roll som sociala företag. 

Flera kursgårdar behöver modernisera bokningssystem och online-närvaro. 

Flera kursgårdar vill bli mer lämpade att anordna kurser/utbildningar/samlingar för hela 
IOGT-NTO-rörelsen. 

Ovanstående och många fler behov finns runt om i landet. Kursgårdar och fastigheter 
behöver IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond som stöd för att kunna 
genomföra viktiga moderniseringar och anpassningar. 

 

  



 Motioner 55 (71) 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi därför 

att IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond öppnas upp för ansökningar 
utanför kriterierna i det gamla kongressbeslutet. 

att den nytillträdda förbundsstyrelsen snarast gör en översyn av kriterierna för 
kursgårdsfonden. 

 

För Kuggavik Ideell Förening,  
 
Jan Linde    Carl Wennerstrand  
Styrelseordförande   föreståndare 

 

Riksstyrelsens yttrande 
I samband med förbundens kongresser och förbundsmöte 2001 beslutades om en förändring 
av kursgårdsfondens inriktning. Bland annat ändrades fondens namn till kursgårds- och 
samlingslokalfonden på grund av att även samlingslokaler kan beviljas anslag. Nio 
anläggningar prioriterades då och sedan dess har omprioritering av kursgårdarna skett och 
två av dessa anläggningar har gått i konkurs. 

Det har gått många år sedan beslutet om vilka anläggningar som ska vara prioriterade togs 
och kriterier i övrigt sågs över i sin helhet. Riksstyrelsen håller med motionären om att 
IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond bör ses över. Detta görs i 
riksstyrelsen då det är riksstyrelsen som beslutar i frågan om tilldelning. 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att avslå första att-satsen i motion nr 22 – Öppna upp IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- 
och samlingslokalfond för fler anläggningar, 

att bifalla andra att-satsen i motion nr 22 – Öppna upp IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- 
och samlingslokalfond för fler anläggningar. 

att avslå första att-satsen i motion nr 23 – Öppna upp ”Kursgårdsfonden” för angelägna 
moderniseringar samt  

att bifalla andra att-satsen i motion nr 23 – Öppna upp ”Kursgårdsfonden” för angelägna 
moderniseringar. 
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