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Förbundsstyrelsens förslag nr 03 
Organisation och ändamål 
Vi vill att IOGT-NTO:s samtliga styrande dokument ska hänga samman och peka åt en 
gemensam riktning. De fyller alla olika funktioner och behöver vara olika i sin karaktär men 
riktningen behöver skapa tydlighet, inte spretighet eller förvirring.  

För att våra stadgar ska ligga i linje med föreslagen strategisk inriktning föreslår vi två 
ändringar i stadgarna som är direkt kopplade till strategin: det ena är i § 1:1 Organisation och 
det andra § 1:3 IOGT-NTO:s ändamål.  

 

Kongressen föreslås besluta 

att första meningen i § 1:1 Organisation ändras till: IOGT-NTO är en nykterhets- och 
påverkansorganisation i Sverige. 

att andra stycket i § 1:3 Ändamål ändras till: Vårt uppdrag är att tillsammans påverka 
människor och samhälle i en nyktrare riktning. 

 

  



Ärende 38 a 

§ 1:1 Organisation 
Vi föreslår en förändring av första paragrafen i stadgarna där ordet kulturorganisation 
föreslås bytas ut mot påverkansorganisation. Vi behåller samtidigt den rörelsegemensamma 
skrivningen om att vi är en världsomspännande folk- och bildningsrörelse och att vi alla tagit 
ställning för personlig nykterhet.  

Vi har sedan både IOGT och NTO bildades ägnat oss åt att påverka. Vi har påverkat lokal- och 
närsamhället genom vår verksamhet, enskilda personers liv genom möten, samhällsdebatten 
genom opinionsbildning och politiken internationellt, nationellt och lokalt. Påverkan har 
varit vår uppgift, vår metod och vårt verktyg. Men det har också varit en del av vilka vi är. Vi 
är ”påverkare” i en folkrörelse som vill förändra världen för att nå vår vision. Vi vill påverka 
människor att göra nyktra val och vi vill påverka samhället att ha en mer progressiv politik 
för alkohol och andra droger som möjliggör mer nykterhet.  

Vi ser att identiteterna nykterhetsorganisation, folkrörelse och påverkansorganisation går 
hand i hand. Att vi identifierar oss med att vara en påverkansorganisation gör oss inte till en 
mindre bred folkrörelse, det förtydligar bara vad vi är. Vi vill med vårt förslag om att vara en 
nykterhets- och påverkansorganisation ännu tydligare manifestera att påverka är en del av 
vår identitet. Alltså hur vi ser på oss själva och den roll vi fyller i samhället. Det betyder inte 
att alla medlemmar varje dag aktivt måste påverka samtidigt som vi i själva verket faktiskt 
påverkar bara genom att välja att vara nyktra.  

Samtidigt som vi vill förstärka att påverka är en del av vår identitet, vill vi tona ner att vi är en 
kulturorganisation. Genom åren har vi använt oss av kultur ur flera perspektiv. Kultur 
används för att ta sig an, närma sig och prata om svåra frågor relaterat till nykterhet, alkohol 
och andra droger. Kultur är en del av vår verksamhet och det samkväm som vi samlas kring 
när vi vill umgås och ha roligt. Det är fortfarande en viktig del av vår verksamhet, men det är 
inte en del av vår identitet.  

Begreppet kulturorganisation tillkom i en tid då kultur var en av vägarna för att nå ett 
nyktrare samhälle. Genom dansbanor, teaterturnéer och den omfattande nyktra 
fritidsverksamhet vi skapat genom åren. Idag ser världen annorlunda ut, fritiden har 
kommersialiserats och det är inte längre vårt främsta verktyg för att skapa förändring. Det är 
däremot en viktig och trevlig del av vår verksamhet och ska fortsatt förbli.  

Förbundsstyrelsens förslag för § 1:1 Organisation 
IOGT-NTO är en nykterhets- och påverkansorganisation i Sverige. 
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