
 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 68 (71) 

Ärende 47 

Motion nr 29 

Nolltolerans för nykterhetsmedlemmar 
Eftersom det tillverkas öl och vin helt alkoholfritt nu tycker jag att nolltolerans ska gälla för 
nykterhetsmedlemmar. 

 

Jag föreslår kongressen besluta 

att nolltolerans ska gälla för nykterhetsmedlemmar. 

 

Sigurd Svensson  
Ordf Logen 290 E.G.Geijer 

 

  



 Motioner 69 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Frågan som motionären lyfter hanteras i förbundsstyrelsens förslag nr 07 – Revidering av 
stadgar. Av förslaget framgår följande redogörelse. 

”På förslag av riksstyrelsen beslutade kongressen 2019 att tillsätta en rörelsegemensam 
utredning gällande uppdaterat medlemslöfte och att denna till kongresserna och 
förbundsmötet 2021 skulle lägga ett förslag utifrån utredningens slutsatser. 

Under 2019 startade utredningsgruppen upp arbetet för att hantera uppdraget från 
kongresserna 2019 om att utreda en förändring av det gemensamma medlemslöftet. 
Utredningsgruppen har bestått av två representanter från respektive förbund. 

Utredningen fann att det inte fanns ett samlat engagemang eller stöd för att uppdatera 
medlemslöftet. IOGT-NTO har varit det förbund som drivit att en uppdatering bör göras 
medan Junis, UNF och NSF inte har sett samma behov, alternativt sett svårigheter och risker 
med att uppdatera medlemslöftet. 

Därmed lämnar utredningen inte något förslag om ett uppdaterat medlemslöfte till 
respektive kongress och förbundsmöte 2021. 

Enligt § 6:4–5 i IOGT-NTO:s stadgar kan ändringar i medlemslöftet endast göras genom 
samstämmiga kongressbeslut av alla förbund i IOGT-NTO-rörelsen som ändringen berör. 

Därmed föreslås heller inga ändringar i IOGT-NTO:s stadgar avseende medlemslöftet.” 

Förbundsstyrelsen ser därför ingen möjlighet att tillstyrka motionärens förslag. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motion nr 29 – Nolltolerans för nykterhetsmedlemmar i sin helhet.  
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