
 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 62 (71) 

Ärende 40 

Motion nr 26 

”En mångfacetterad folkrörelse!” 
IOGT-NTO har varit en folkrörelse med många strängar på sin lyra. Det gäller bl.a. 
demokratiskolning, folkbildning, miljö, bibliotek, teater och musik. Med nyktra förtecken har 
rörelsen på många plan bidragit till den svenska samhällsutvecklingen. Oscar Olsson var den 
som initierade den idéutveckling som i dag fortsätter inom rörelsen. Ett exempel på en lyckad 
studiesatsning är cirkeln om Astrid Lindgren som tillkom 89/90. ”Ja, tänk att man gått och 
blivit ett ämne”, kommenterade författaren själv. Hösten 2018 blev cirkeln digital i NBV:s 
regi. Under årens lopp har studieförbundet försett IOGT-NTO-rörelsen med otaliga material 
om allt från drog- och miljöfrågor till litteratur- och musik. Under en period arbetades en 
miljöplattform fram, som sedan antogs av kongressen. Det var ett mycket genomarbetat 
material, som också var framåtsyftande och skulle i dagens läge vara mycket i och med det 
ökade intresset för miljön.  

Flera av våra kända skådespelare, sångare, journalister och politiker har startat sina karriärer 
inom rörelsen och/eller utbildat sig på folkhögskolorna Tollare eller Wendelsberg. Som 
exempel kan nämnas Anki Albertsson. Hon är idag musikalartist och skådespelerska med 
bl.a. en av huvudrollerna i ”Mamma Mia The party” på Tyrol i Stockholm. Som kuriosa kan 
nämnas att Sveriges Radio sänt ett reportage om ”Julkonserternas” tillkomst för över 30-år 
sedan! Som bekant var det IOGT-NTO:s skapelse!  

Kulturfrågorna har idag fått en alltmer undanskymd plats inom IOGT-NTO. Därför föreslår 
vi att rörelsen åter igen låter kulturen ta plats och blir en organisation som står på tre ben: 
alkohol- och narkotikapolitik, internationellt och kultur.  

 

Vi föreslår att IOGT-NTO-kongressen att besluta 

att  förutom alkohol- och narkotikapolitik och det internationella arbetet återinföra 
verksamhetsområdet kultur, och 

att  därför Inrätta en nationell Studie- och Kulturkommitté med egen budget. 

 

Målet är att öka IOGT-NTO:s attraktionskraft och genom att åter stimulera 
kulturverksamheten för att locka nya grupper och medlemmar till rörelsen. 

 

Saltsjö-Boo 2021-04-19 
Föreningen Brofästet på Skansen 
Gm Ingemar Nilsson 
 



 Motioner 63 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar inte motionärens bild av kulturens roll i IOGT-NTO och anser inte 
att kulturverksamhet ska vara ett särskilt verksamhetsområde. 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. 

Kulturverksamhet kan med fördel utvecklas i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildnings-
verksamhet, NBV, rörelsens studieförbund, som bedriver folkbildningsverksamhet över hela 
Sverige. 

 

En i huvudsak likalydande motion lades fram till kongressen 2019 där den avslogs.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motion nr 26 – ”En mångfacetterad folkrörelse!” i sin helhet. 
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