
 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 70 (71) 

Ärenden 48 

Motion nr 30 

Ändring av minsta antal ledamöter i 
föreningsstyrelse 
Jag ser en utmaning i att fylla samtliga poster i föreningsstyrelsen. I t.ex. min förening som är 
relativt  liten har vi under ett antal år haft en styrelse som består av tre platser med 
medlemmar och två platser vakanta. 

Nu har jag fått veta att t.ex. banker har blivit mer noggrann att vi uppfyller vad som står i 
stadgarna  om t.ex. antalet ledamöter i föreningsstyrelsen och valen av poster. 

För att kunna uppfylla stadgarna för oss mindre föreningarna underlättar det om det minsta 
antalet i föreningsstyrelsen är tre, och att de poster som ska väljas är ordförande, sekreterare 
och kassör. 

 

Jag föreslår kongressen besluta 

att § 4:6 p ändras till ”beslut om antal ledamöter, minst tre, och ersättare i styrelsen”, 

att § 4:6 q ändras till ”val av ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella 
ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen”, 

att § 4:7 ändras till  

 ”Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter och kan också utse ersättare. 

 Ledamöter och ersättare väljs för tiden intill slutet av nästa eller nästnästa ordinarie 
årsmöte. Om årsmötet ajournerar sig kan det dock besluta att de nya ledamöterna ska 
tillträda vid en tidpunkt som infaller innan årsmötet har avslutats. Ordförande, 
sekreterare och kassör väljs särskilt. 

 Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter, dock minst tre, är 
närvarande.”  

att eventuella andra paragrafer som berörs av detta ändras. 

 

Jan Söderström, IOGT-NTO Ockelbo framtid 

 

  



 Motioner 71 (71) 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Engagemanget i IOGT-NTO ska kunna få utlopp på många sätt och våra föreningar är en 
viktig bas för såväl kontinuitet som utveckling och engagemang. Genom en plats i 
föreningsstyrelsen kan man ge medlemmar ett fantastiskt tillfälle att lära sig 
förtroendeuppdraget och växa i detsamma tillsammans med de andra ledamöterna. Det är 
också en möjlighet att påverka föreningarnas verksamhet och utveckling. 

Förbundsstyrelsen ser också att vi genom medvetna arbetssätt i styrelserna och aktiva 
valberedningar ska kunna säkra föreningarnas löpande generationsväxling och därmed 
överlevnad och i bästa fall utveckling.  

De bestämmelser som finns om minsta antal ledamöter kan vara ett stöd för den utveckling vi 
behöver se i föreningar, men också i distrikt och förbund. Förbundsstyrelsen har samtidigt 
förståelse för de omständigheter som råder i några av våra föreningar. Våra stadgar ska vara 
en grund och ge verktyg för verksamheten och vara ett stöd för engagemang, inte ett hinder.  

Därför ansluter sig förbundsstyrelsen till motionärens förslag att ändra minsta antal 
ledamöter i en föreningsstyrelse. 

 

Kongressen föreslås besluta 

att bifalla motion nr 30 – Ändring av minsta antal ledamöter i föreningsstyrelse i sin 
helhet.  
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