
 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 64 (71) 

Ärende 41 

Motion nr 27 

Höj medlemsavgiften inom IOGT-NTO 
Motionsskrivaren förespråkar vanligtvis att en medlemsavgift bör hållas så låg som möjlig för 
att alla som önskar ska känna att de har råd att bli medlem. IOGT-NTO:s medlemsavgift på 
150 kr/år kan ses som låg i jämförelse med många andra organisationers. Ex. kostar ett 
medlemskap inom Röda Korset 250 kr/år, Svenska Turistföreningen 345 kr/år och Svenska 
Jägareförbundet 300–600 kr/år beroende på typ av medlemskap. Det är självklart bra att 
fler kan känna att de har ekonomisk möjlighet att vara medlem genom vår organisations låga 
avgift, men avgiften har legat stabilt under ett antal år nu och skulle behöva revideras för att 
bättre anpassas till kostnader inom organisationen. Det gäller att hitta en balans mellan att 
medlemmar känner att de har råd och därför stannar kvar, samt att det ändå är ett belopp 
som ger ökade intäkter. En höjning av medlemsavgiften till 200 kr/år tror jag ändå att de 
flesta medlemmar skulle kunna acceptera. Med en beräkning av ex. 20 000 betalande 
medlemmar och en höjning med 50 kr/år ges direkt en ökad intäkt på en miljon kronor 
(1 000 tkr), medel som behövs inom organisationen och som är möjliga genom en 
genomförbar åtgärd som att höja medlemsavgiften till 200 kr/år. 

 

Jag föreslår kongressen  

att rösta för en höjning av medlemsavgiften inom IOGT-NTO från 150 kr/år till 200 
kr/år samt 

att  rösta för att denna höjning är genomförd inför utskick av medlemsavgiften för 2022. 

 

Maria Gripenhoftner 
Umeå 2021-01-30 
 

  



 Motioner 65 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att ha en medlemsavgift som 
medlemmar känner att de har råd med och därför stannar kvar. En låg avgift första året gör 
beslutet om medlemskap lättare.  

Intäkten från medlemsavgifterna är förhållandevis låg sett till IOGT-NTO:s totala intäkter. 
En höjning bedöms därför ha en relativt begränsad ekonomisk betydelse jämfört med risken 
att flertalet medlemmar prioriterar bort medlemskapet år två om avgiften är för hög. 

Förbundsstyrelsen vidhåller att förbundsstyrelsens förslag om medlemsavgift på 50 kronor 
första året och sedan 15o kronor årligen är en ändamålsenlig nivå. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 27 – Höj medlemsavgiften inom IOGT-NTO i sin helhet. 
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