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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 b 

§ 1:3 IOGT-NTO:s ändamål 
Vi föreslår en ändring i § 1:3 IOGT-NTO:s ändamål som innebär ett kortfattat, konkret och 
tydligt uppdrag som visar vägen för IOGT-NTO och tillsammans med visionen sammanfattar 
vårt syfte.  

Förslaget på uppdrag stärker vår roll som påverkansorganisation. Det beskriver att vi vill 
påverka både enskilda individer och samhället i stort. En nyktrare riktning innebär både att 
vi kämpar för att minska alkoholkonsumtionen och användandet av andra droger totalt sett, 
men också att vi strävar efter att fler ska vilja göra nyktra val, oavsett om det är ibland eller 
som medlem hos oss.  

Nuvarande uppdraget som antogs 2015 har inte satt sig i rörelsen. Det är för långt för att lära 
sig och för brett formulerat. Det guidar oss inte tillräckligt mycket i våra vardagliga beslut om 
hur IOGT-NTO-verksamhet ska bedrivas och utvecklas.  

Förslaget till uppdrag är kärnfullt och fokuserar på just uppdraget som tillsammans med de 
andra delarna av stadgarna bildar en helhet. Vad det stora målet är framgår i vår vision, våra 
värderingar framgår i grundsatserna, vår identitet är beskriven med orden nykterhet, 
påverkan, folk- och bildningsrörelse samt att vi är en del av IOGT-NTO-rörelsen. Vilken 
verksamhet vi bedriver (oavsett om det är politik, nykter gemenskap, alkoholnormsarbete 
eller något annat) framgår i strategisk inriktning samt i arbetsplaner bland föreningar, 
distrikt och förbund.  

Förbundsstyrelsens förslag för § 1:3 IOGT-NTO:s ändamål 
Vårt uppdrag är att tillsammans påverka människor och samhälle i en nyktrare riktning. 
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