
 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 56 (71) 

Ärende 35 

Motion nr 24 

Framtidens nykterister! 
Kära kongressombud, äntligen är det dags för kongress! Vi samlas nu och beslutar om vår 
gemensamma framtid. Och jag tänker inte skämmas när jag säger: Jag ser fram emot 
framtiden, för det är där jag kommer att spendera resten av mitt liv! 

För mig känns det dessutom lite extra speciellt med kongress, bortsett från pandemin är det 
här min första kongress som IOGT-NTO:are. Visst jag har hört lite rykten om att ni ska vara 
old-fashioned och mossiga, men det tror jag först när jag ser det. Dessutom vägrar jag själv 
identifiera mig med det. Så varje UNF:are som jag möter som klagar på antika Iggisar, lovar 
jag helhjärtat att ge en ordentlig uppläxning om att respektera sina äldre. 

För mig som haft förmånen att spendera större delen av min ungdom i rörelsen, kan jag inte 
mer än att säga att jag är imponerad. Ni har verkligen skapat något helt unikt. Något som fått 
mig att växa, som fått mig att hitta mig själv och fått mig att känna mig trygg. Ni byggde 
något som jag senare skulle komma att kalla mitt andra hem. Jag vet också att jag inte är 
ensam i den upplevelsen. Jag vet att flera andra ur min och er generation har haft precis 
samma upplevelse. För det vill jag tacka er med hela mitt hjärta. 

Så Max, vad är högst på din agenda som nybliven IOGT-NTO:are? 

- Kul att ni frågar! Bortsett från att jag ser fram emot att hjälpa till midsommarfiranden och 
delta på nyktra afterworks är mitt fokus fullt ut på att skapa bättre förutsättningar för 
framtidens nykterister. Precis som ni gjort för tidigare generationer. 

Jag vet att vi inför den här kongressen kommer behandla både små och stora frågor. Där 
fokusen ligger mycket på vilken typ av organisation vi vill vara och vad vi ska fokusera på. 
Vad gäller den sakfrågan litar jag på att ni fattar ett gott beslut. Men det jag vill diskutera är 
kanske en betydligt större fråga, nämligen hur vi kan bidra till att skapa fler framtida 
nykterister! 

När jag tänker på frågan känns det både svårt men också självklart. Framtidens nykterister 
skapas inte i IOGT-NTO, de skapas i våra barn- och ungdomsorganisationer. Det är där 
medlemmar hittar hem, får växa, utvecklas och blir nykterister precis som vi. 

Därför oroas jag också över att höra att det på vissa håll ser ganska tufft ut för dem. Jag vet av 
egen erfarenhet som förbundsordförande för UNF att det inte alltid är världens lättaste 
uppgift att leda och utveckla en ungdomsorganisation. Det är en hög omsättning på 
medlemmarna men trots detta stannar stora skaror kvar och framtidens nykterister skapas. 
Det är säkert ingen nyhet för någon som varit engagerad i rörelsen länge. Men det är väldigt 
lätt att glömma att de flesta runt omkring oss varit engagerade i UNF/SGU/Heimdal. 

  



 Motioner 57 (71) 

Jag ska vara ärlig och säga jag tror att IOGT-NTO:s fortsatta framtida överlevnad står och 
faller på hur väl det går för våra barn- och ungdomsorganisationer. De tampas precis som 
IOGT-NTO med fallande medlemssiffror och åtstramad ekonomi. När det kommer till 
medlemssiffror får vi iggisar kanske konstatera att vi inte är bäst lämpade för att lösa den 
utmaningen även om vi kan bidra med klokskaper. Men när det kommer till ekonomin kan vi 
göra betydligt mer för att hjälpa. Vi skulle nämligen kunna förändra fördelningen av pengarna 

vi får från Miljonlotteriet så vi investerar mer i framtidens nykterister. 

I dagsläget fördelas pengarna från Miljonlotteriet ungefär enligt följande fördelningsmodell. 
(se nedan). Miljonlotteriets överskott betalas ut till IOGT-NTO som först tar den delen av 
kakan som vi vill ha, därefter får de andra organisationerna dela på det som blir över. 

Fördelningen mellan Junis, NSF och UNF sker ungefärligt på följande vis; En grundsumma 
delas ut till varje organisation och därefter delas resterande ut baseras på antalet 
medlemmar, där ungdomar (13–25 år) ger en större peng per medlem än barn (0–13 år) som 
ger en mindre peng. 

Organisation Fördelning av pengar*1 Exempel 96 miljoner*2 

IOGT-NTO 53,5% 51,4 miljoner 

UNF 14,5% 13,9 miljoner 

JUNIS 17,5% 16,8 miljoner 

NSF 14,5% 13,9 miljoner 

*1 Fördelning baserat på procentuellt utfall av pengar 2017, *2 Utdelning baserat på 2020 års 
vinst 

Som vi kan se enligt uppdelningen så tar vi i IOGT-NTO en ganska stor del av kakan. Visst vi 
är totalt fler medlemmar och vi har helt andra utgifter och uppdrag än de andra 
organisationerna. Att vi ska ha en större del av kakan kan jag tycka är självklart. Men jag 
tycker inte att vi ska ha så mycket större andel förutsatt att vi vill säkra vår framtida tillväxt. 

Jag föreslår därför att fördelningen bör se ut enligt följande: 

Organisation Fördelning av pengar*1 Exempel 96 miljoner*2 

IOGT-NTO 40% 38,4 miljoner 

UNF 19% 18,2 miljoner 

JUNIS 22% 21,1 miljoner 

NSF 19% 18,2 miljoner 

 

Det är inget kul stålbad som IOGT-NTO behöver gå igenom, men det är ingenting mot den 
framtid vi kan gå till mötes om vi inte ser till att stärka upp våra barn- och ungdoms-
organisationer så snabbt som möjligt. Framtidens nykterister skapas där och det är också dit 
vi ska prioritera våra krafter och resurser för att stärka oss själva. 

  



 Motioner 58 (71) 

Mitt förslag är alltså att omfördela resurserna från Miljonlotteriet till förmån för våra barn 
och ungdomsorganisationer för framtidens nykterister! 

 

Jag föreslår därför kongressen besluta 

att anta den nya fördelningsmodellen av pengarna från Miljonlotteriet enligt förslaget 
ovan. 

 

Max Ås 
Mullsjö, 21 april 2021 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar helt och fullt motionärens beskrivning om framtidens medlemmar 
som en av rörelsens viktigaste frågor. Det ideella engagemanget är det viktigaste vi har i och 
delar med varandra i IOGT-NTO-rörelsen. I processen med IOGT-NTO:s strategiska 
inriktning har detta också varit en central fråga. 

Genom förslaget till IOGT-NTO:s strategiska inriktning lyfter vi engagemanget som grunden 
i allt vi gör, vikten av medlemsutveckling och inkluderande organisationskultur m.m. 
Förbundsstyrelsen tror att vi når framtidens medlemmar genom genomförande av denna 
strategiska inriktning tillsammans med framför allt våra åtta distrikt. Genom samarbete 
mellan alla förbund i IOGT-NTO-rörelsen genom t.ex. riksstyrelsen kan vi också ta initiativ 
till insatser med gemensamma krafter – där det leder till ökat engagemang. 
Förbundsstyrelsen tror inte att en omfördelning av medel kan ge motsvarande resultat.  

Vad gäller fördelningen av medel mellan förbunden har IOGT-NTO i dialog med förbunden 
sett över fördelningen inför kommande tvåårsperiod och landat i en modell som 
förbundsstyrelsens förslag till budget för 2022–2023 bygger på.  

Det bör också noteras att Miljonlotteriet står inför stora satsningar för att i första steget 
hindra den negativa utvecklingen av lotteriförsäljningen för att i nästa steg också att öka 
intäkterna på längre sikt. IOGT-NTO har såväl 2019 som 2021 genomfört nedskärningar för 
att anpassa verksamheten efter den utveckling som varit samtidigt som vi gjort ett antal 
insatser för att ge lotteriverksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas med planerade 
satsningar.  

Det är ett omfattande uppdrag och stort ansvar som följer av att bedriva lotteriverksamhet. 
Förbundsstyrelsen tar detta på största allvar och fokuserar på att överskottet ska öka, vilket 
enligt den modell som gäller 2022–2023 kommer påverka intäkterna positivt för alla 
förbunden. 

Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att minska kostnaderna på rätt ställe. Under våren 
2021 drogs antalet tjänster vid IOGT-NTO:s förbundskansli ned och vi ser också över våra 
overheadkostnader, marginaler i tjänster som vi säljer med mera. 

Förbundsstyrelsen bedömer sammantaget att den fördelning som förslag till budget 2022–
2023 som tagits fram i dialog med förbunden är väl avvägd utifrån förbundens uppdrag och 
föreslår därför kongressen att avslå motionen i sin helhet. 



 Motioner 59 (71) 

Den som är intresserad kan läsa mer om Miljonlotteriet och fördelningen av bidrag m.m. i 
IOGT-NTO:s verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 samt förbundsstyrelsens 
förslag till budget 2022–2023. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  avslå motion nr 24 – Framtidens nykterister! i sin helhet. 
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