
 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 66 (71) 

Ärende 46 

Motion nr 28 

Stadgeändring rörande bestämmelser vid 
försäljning av fast egendom 
Enligt information från förbundet gäller följande om en lokalförening vill sälja sin ägda 
fastighet: 

1. Förbundet måste godkänna försäljningen. 
2. Nettot av försäljningen deponeras hos förbundet. 
3. Pengar för försäljningen kan tas i anspråk av lokalföreningen till inköp av annan 

lokal. Dock inte till drift och underhåll av densamma. 
 

Dessa regler har väl sin grund i att en lokalförening inte ska kunna sälja sin fastighet och 
sedan spendera pengarna på okontrollerad verksamhet. 

Många föreningar har idag en hög medelålder på sina aktiva medlemmar och det blir allt 
färre som måste lägga mycken ideell tid på fastighetsskötsel och uthyrningsverksamhet. Det 
är svårt att hitta yngre medlemmar som vill jobba ideellt. 

Många föreningar dras dessutom med stora, dyra, ibland gamla fastigheter som kräver 
mycket arbete och pengar för drift och underhåll. 

Motionens syfte är att lokalföreningar, som har svårt att få verksamheten att ekonomisk gå 
ihop, ska överleva och att nya förmågor vill satsa på nykterhetsverksamhet i stället för 
fastighetsförvaltning. 

 

Vi föreslår en ny lydelse i stadgarna nämligen: 

att lokalförening som upplever sin fastighet för stor, dyr och tung att förvalta och driva, 
och inte får täckning för kostnaderna, ska kunna sälja fastigheten och få utnyttja 
kapitalet för fortsatt överlevnad och verksamhet i mindre, för verksamhet och 
medlemsantal, bättre anpassad och billigare lokaler, 

att kapitalet stannar hos lokalföreningen för fortsatt verksamhet i annan lokal, ägd eller 
hyrd, bättre anpassad till verksamheten och antalet aktiva medlemmar. Föreningen 
ska varje verksamhetsår lämna korrekt bokslut till förbundet och räkenskaperna 
granskas av revisorer utsedda av förbundet. Vid avveckling av föreningen tillfaller 
kapitalet förbundet. 

 

  



 Motioner 67 (71) 

Vi överlåter åt förbundsstyrelsen att formulera en slutlig och juridiskt korrekt lydelse. 

 

Varberg 1/12 2020 
IOGT-NTO lf 342 Leon Gambetta Varberg 

För styrelsen 

Boris Gabrielsson (ordf.) Rolf Olsson (vice ordf.) Leif Bosson (sekr.) 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
När en förening säljer en fastighet ska pengarna från försäljningen deponeras hos förbundet. 

I nuvarande bestämmelser finns möjlighet för de föreningar som inte ska återinvestera sina 
deponerade medel i en ny fastighet att i stället överlåta pengarna till samlingslokalfonden. I 
samband med detta kan föreningen erhålla 20 procent av beloppet, dock max 200 000 
kronor, till föreningens egna utvecklingsarbete. På detta sätt kan föreningar som sålt en 
fastighet använda en del av medlen till att exempelvis hyra en lokal om det är mer 
ändamålsenligt för verksamheten. 

Enligt IOGT-NTO:s stadgar får förbundsstyrelsen besluta om att pengarna får användas för 
något annat. 

Förbundsstyrelsen har inför kongressen gjort en översyn av bestämmelserna i 6:1 IOGT-
NTO:s stadgar i samråd med distrikten, se utförligare beskrivning av förbundsstyrelsens 
bedömning i förbundsstyrelsens förslag nr 07 – Revidering av stadgar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att  avslå motion nr 28 – Stadgeändring rörande bestämmelser vid försäljning av fast 
egendom i sin helhet. 

 

  


	Om hanteringen av motioner
	Motioner 2021
	Ärende 14

	Namn
	Tillsammans med
	Motion nr
	Motion nr 01
	Ett namn för framtiden
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 15


	Motion nr 02
	IOGT-NTO:s vision måste bli bättre
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 16


	Motion nr 03
	Valfrihet som norm i samband med måltider och kost
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 17


	Motion nr 04
	Förkorta kongressen
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 18


	Motion nr 05
	Nya tider - betyder förändringar (kansliets utflyttning)
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 19


	Motion nr 06
	Alternativa organisationsformer av verksamheten
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 20


	Motion nr 07
	Vårda det kulturhistoriska arvet
	Kulturhistoria på Skansen
	Hur blev det?
	Unik möjlighet
	Varför en motion?
	Distriktets yttrande
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 21


	Motion nr 08
	Digitala arbetsgrupper
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 22


	Motion nr 09
	Medlemmars fysiska hälsa
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 23


	Motion nr 10
	Vi behöver ta hand om våra medlemmar!
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 24


	Motion nr 11
	Hur får vi mervärde i medlemskapet?
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 25


	Motion nr 12
	Ju mer vi är tillsammans!
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 26


	Motion nr 13
	IOGT-NTO social resurs, en upprustning av det sociala arbetet
	Bakgrund
	Syfte
	Förslag
	Ägarstruktur
	Verksamhetsstruktur
	Uppdrag
	Enhetens uppdrag i fas 1 är att:
	Enhetens uppdrag i fas 2 är att:
	Enhetens uppdrag i fas 3 är att:

	Finansiering
	Uppstart av bolag
	Enhetens drift

	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 27


	Motion nr 14
	Forskningsstudie om långsiktiga resultat av behandling på Dagöholm
	Dagöholms yttrande
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 28


	Motion nr 15
	Förbjud all reklam för alkohol
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 29


	Motion nr 16
	Ökade alkoholpolitiska kunskaper hos medlemmarna
	Distriktsstyrelsens yttrande
	Valmötets beslut
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 30


	Motion nr 17
	VAD i Bryssel
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 31 a-b


	Motion nr 18
	Ändra fakturaperioder för medlemsavgifter
	IOGT-NTO Mitts yttrande vid sitt valmöte 2021-04-15


	Motion nr 19
	Medlemsavgift IOGT-NTO
	Distriktsstyrelsens yttrande
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 32


	Motion nr 20
	IOGT-NTO behöver flera olika intäkter
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 33


	Motion nr 21
	Huvudmannabidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 34 a-b


	Motion nr 22
	Öppna upp IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond för fler anläggningar

	Motion nr 23
	Öppna upp ”Kursgårdsfonden” för angelägna moderniseringar
	Riksstyrelsens yttrande
	Ärende 35


	Motion nr 24
	Framtidens nykterister!
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 39


	Motion nr 25
	Om demokrati, kultur och folkbildning
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 40


	Motion nr 26
	”En mångfacetterad folkrörelse!”
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 41


	Motion nr 27
	Höj medlemsavgiften inom IOGT-NTO
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 46


	Motion nr 28
	Stadgeändring rörande bestämmelser vid försäljning av fast egendom
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärende 47


	Motion nr 29
	Nolltolerans för nykterhetsmedlemmar
	Förbundsstyrelsens yttrande
	Ärenden 48


	Motion nr 30
	Ändring av minsta antal ledamöter i föreningsstyrelse
	Förbundsstyrelsens yttrande





