
 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 60 (71) 

Ärende 39 

Motion nr 25 

Om demokrati, kultur och folkbildning 
Ett gediget arbete har genomförts av förbundsstyrelsen inför 2021 års kongress för att ta 
fram nya dokument som ska styra organisationen in i framtiden. Men det räcker förstås inte 
med att styra. Det krävs ett omfattande arbete av många för att engagera inte bara 
medlemmar utan också andra som kan dela organisationens syn på demokrati, på kultur, på 
folkbildning och alkohol- och narkotikapolitik. Dokumenten är omfattande och därmed inte 
helt lätta att gå in för att justera och förbättra, men det finns goda skäl att resonera om hur vi 
vänder den utveckling vi haft med ett minskat medlemsantal vilket tar sig uttryck i en enkel 
handling. Man betalar inte sin medlemsavgift. 

Vår förening har diskuterat dokumenten och vill gärna att förslagen förbättras genom att 
följande begrepp tas upp och integreras i lämpliga stycken. 

DEMOKRATI måste i framtiden vara ett av våra kärnområden. IOGT-NTO är partipolitiskt 
obundet. Det ger oss möjligheter att agera inom ett antal områden. Föreningsfriheten är ett 
område som kan vara aktuell liksom tryckfri- och yttrandefrihet.  

FOLKBILDNING är en klassisk verksamhet i vår organisation. Vi är tacksamma för att det i 
början av förra seklet fanns pionjärer som tog strid för denna. Nu måste den vårdas och ges 
en stärkt plats i arbetet.  

KULTUR har byggt vår organisation är kanske ett något pompöst påstående, men rymmer 
sannolikt en del sanning. I vid mening är nog kultur ett viktigare inslag än mycket annat för 
att ge allmänheten ett ansikte av IOGT-NTO i lokalsamhället. Detta bör man ta hänsyn till 
och det kan inte uteslutas att det ger en bra resonansbotten när lokal alkoholpolitik 
diskuteras. 

Begreppen demokrati, folkbildning och kultur, utan inbördes ordning, lägger en grund för ett 
möjligt påverkansarbete inom alkohol- och narkotikapolitik och varför inte kring de många 
frågor som idag diskuteras i sociala medier och gammelmediers debattsidor och program. 

När detta är infört bör man ta bort begreppet påverkansorganisation ur förslaget.  

 

  



 Motioner 61 (71) 

Vi föreslår  

att den nuvarande texten i stadgarnas § 1 behålls samt 

att kongressen beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att bearbeta texten i IOGT-
NTO:s strategiska inriktning med hänvisning till vad vi resonerat om i texten. 

 

Stockholm 2021 04 14  

Lokalföreningen 14 juni  
Susanne Malmberg 
Tf. ordförande 

 

Motionen antagen vid föreningsmöte 2021-03-30. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas bild av att demokrati, folkbildning och kultur är 
viktiga verktyg i ett påverkansarbete. Det förslag till strategisk inriktning som förbunds-
styrelsen har skickat på remiss inför kongressen har bearbetats utifrån flera av de synpunkter 
och förslag som lämnats. Inte minst folkbildning har en mer framträdande roll jämfört med 
det ursprungliga förslaget. Att vi fortsatt ska bygga på demokratisk grund är självklart och 
även det är tydligare beskrivet i det slutgiltiga förslaget som helhet. Vi är övertygade om att 
en starkare och tydligare röst bidrar till en utvecklad demokrati, både inom IOGT-NTO och i 
samhället i stort. Det är också med den övertygelsen och ambitionen som förbundsstyrelsen 
haft med sig i arbetet med förslaget till strategisk inriktning. 

Förbundsstyrelsen delar dock inte motionärens bild av kulturens roll i IOGT-NTO. Frågan 
har behandlats grundligt i arbetet med IOGT-NTO:s kommande strategiska inriktning som 
också resulterat i ett förslag att ändra IOGT-NTO:s stadgar. Förbundsstyrelsen konstaterar 
bland annat att kulturen ”är fortfarande en viktig del av vår verksamhet, men det är inte en 
del av vår identitet”. Det utesluter inte att kulturverksamheten i föreningarna fortsätter att 
utvecklas – utifrån medlemmars engagemang – oavsett om det är för att skapa meningsfull 
gemenskap, underlätta och inspirera till en nykter livsstil eller skapa intäkter för att 
möjliggöra annan verksamhet. Läs gärna mer i förbundsstyrelsens förslag nr 03 A – § 1:1 
Organisation. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motion nr 25 – Om demokrati, kultur och folkbildning i sin helhet. 
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