
Exempel på engagemang
Kamratstöd
För människor med erfarenhet av 
missbruk och andra svårigheter är 
det viktigt med trygg gemenskap, 
stöttande omgivning och saker att 
engagera sig i. Kamratstödet i form 
av verksamhet, samlingsplatser och 
sysselsättning är viktiga pusselbitar 
för att få någon att hålla sig på rätt 
väg. Att kunna träffa kompisarna på 
samma plats varje onsdag kan vara 
livsavgörande. Det spelar ingen roll 
om en onsdag råkar vara julafton.
Verksamhetsledare | Lokalansvarig | 
Arrangör | Stöttande deltagare

Ungdomsverksamhet
Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF) är IOGT-NTO-rörelsens 
organisation för ungdomar. De är en 
självständig organisation som driver 
det mesta av sin verksamhet i egen 
regi. Däremot finns det ofta behov 
av stöttande äldre medlemmar i 
omgivningarna.  
Stöttande vuxen | Skjutsa till läger 
Låsa upp lokalen | Fixa sponsorer

Scoutverksamhet
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
(NSF) är IOGT-NTO-rörelsens eget 
scoutförbund. Här finns möjligheter 
för engegamang i alla åldrar.  
Leda verksamhet | Stöttande vuxen  
Skjutsa till läger | Fixa sponsorer

Klassisk verksamhet
Den vanligaste verksamheten som 
bedrivs i föreningarna. Det kan vara 
blandad verksamhet som grillkvällar, 
kulturprogram, torsdagsfika, spel-
kvällar, diskussionsluncher eller 
nästan vad som helst. Fokus ligger 
på nyktra aktiviteter som lockar 
människor.  
Anordna aktiviteter | Välkomna 
deltagare | Fixa fika | Planera aktiviteter

Resurser
Vårt arbete bygger främst på ideellt 
engagemang. En del saker kostar 
pengar såsom verksamhet, lokaler, 
personal, kampanjer och internatio-
nella insatser. Vi behöver hela tiden 
skapa resurser i form av nätverk, 
lokaler och ekonomi
Anordna insamlingar | Tala med 
sponsorer | Sälja lotter | Hitta resurser

Förtroendeuppdrag
Vi är en demokratisk organisation 
som bygger helt på medlemmarnas 
vilja. För att vara effektiva har vi en 
uppbyggnad där representanter för 
medlemmarna finns på olika nivåer. 
Exempelvis finns det styrelser i 
föreningar, i distrikt och på riksnivå. 
Här behövs det hela tiden kunniga 
och drivande personer som hjälper 
till med beslutsfattande och stöd.
Styrelse | Vara revisor | Valberedare 
Ekonomiansvarig | Verkamhetsledare

Folkbildning
Detta är vårt naturliga sätt att 
utvecklas i organisationen. Ofta är 
det grupper som lär sig saker 
tillsammans. Exempelvis kan denna 
grundutbildning genomföras som 
studiecirkel. Då träffas gruppen ett 
antal gånger och läser, diskuterar, 
svarar på frågor och utvecklas. 
Ibland kan det vara med någon mer 
erfaren medlem som kan svara på 
frågor och göra inlägg.
Cirlelledare | Deltagare | Arrangera 
kulturprogram | Anordna aktiviteter

Ny i Sverige
Vi vill att så många som möjligt ska 
vara en aktiv del av samhället. 
Människor ska kunna göra sig 
förstådda, vara delaktiga, hitta 
engagemang och komma in i 
gemenskapen. För vissa är detta 
en extra utmaning. Vi jobbar med 
att engagera och bilda medlemmar 
vilket gör att dessa personer kan 
komma in i samhället snabbare.
Ledare | Deltagare i språkcafé 
Arrangera aktiviteter | Fixa fika

Lokal påverkan
Vi är partipolitiskt och religiöst 
obundna. Däremot kan vi vara 
politiska. Vi vill att världen ska bli 
bättre och då krävs det att vi 
påverkar den åt rätt håll. Vi jobbar 
med påverkan lokalt i kommuner, 
på riksnivå, i Bryssel och i världen. 
Vi pratar med politiker, genomför 
kampanjer, gör namninsamlingar 
och mycket annat.
Driva kampanjer | Skriva insändare
Kontakta politiker | Namninsamlingar

Förebyggande verksamhet
Det enklaste sättet att få någon att 
vara nykter är att den aldrig börjar 
använda alkohol eller andra droger. 
Vi har i decennier jobbat före-
byggande på olika sätt. Tillsam-
mans med vårt ungdomsförbund 
har vi arbetat med olika 
förebyggande metoder på skolor 
och på andra platser. 
Ledare | Nätverk i kommun och i 
skolvärlden | Utbildare | Förebild

Sociala företag
Tanken med våra sociala företag 
är att engagera personer som inte 
kommer in på arbetsmarknaden. 
Detta kan exempelvis bero på 
tidigare missbruk eller ohälsa. De 
sociala företagen har verksamhet 
som exempelvis second hand, 
caféverksamhet eller fixartjänster 
där dessa personer kan hitta 
givande sysselsättning.   
Verksamhetsledare | Kontakt med 
kommun | Stöd till deltagare

Internationell verksamhet
Internationellt arbete har varit 
naturligt för oss ända sedan början. 
Sverige är en del av världen vilket 
gör att viss påverkan behöver ske 
utanför våra gränser. Därför har vi 
personal på plats i Bryssel och på 
andra platser i världen. Vi har till 
exempel startat skolor, hjälpt 
människor som jobbar med drog-
tillverkning att hitta ersättnings-
verksamhet och hjälpt länder att 
skapa handlingsplaner för att 
minska drogmissbruk.
Leda insamling | Vara volontär  
Informera om vår verksamhet

Barnverksamhet
Junis är rörelsens organisation som 
anordnar aktiviteter för barn. Det 
kan vara film, läger, pyssel, disco 
eller blandad veckoverksamhet. 
Alla barn behöver miljöer där det är 
självklart att alla är nyktra. För barn 
med en stökig omgivning är det 
extra viktigt - särskilt vid jobbiga 
tidpunkter som jul och lov. 
Junisledare | Hjälpledare | Öppna 
lokalen | Sköta utrustning | Skjutsa
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Vi vill att fler ska bli en del av lösningen och vill bli fler för att kunna påverka 
ännu mer. Det starkaste och ärligaste sättet att bli fler är att du och de andra 
medlemmarna berättar om sitt medlemskap. I detta avsnitt får du tips på olika 
sätt att ta upp ett samtal kring medlemskap med kompisar, arbetskamrater, 
familjen eller kanske kunder utanför butiken.

Dela ditt engagemang
Inspirera fler till medlemskap

Som medlem är du vår viktigaste 
tillgång. Med ditt engagemang, din 
kunnighet och din diskussionsvilja 
kan du påverka i din vardag. Det 
vore perfekt om det fanns någon 
som dig på varje arbetsplats, i varje 
familj, förening, tevesoffa eller 
diskussion på sociala medier. 

Berätta om ditt medlemskap
Ett bra sätt att blir fler är att sprida 
sitt eget engagemang. Berätta vad 
det är som gör att du är medlem. 
Beskriv vad som får dig att kämpa 
vidare. Du kan naturligtvis beskriva 
faktaargument om hur mycket 
skada droger gör. Men det som ofta 
berör mest är dina berättelser om 
aktiviteter du brinner för, den viktiga 
gemenskapen för de som behöver, 
det förebyggande arbetet som gör 
unga nyktrare och vad medlem-
skapet betytt för dig som person. 

Fundera på
Du har funderat kring dina egna 
argument i tidigare avsnitt. 
Ÿ Vilka delar av medlemskapet 

berättar du gärna om?

Att bli medlem
När du berättat om medlemskapet 
och personen har bestämt sig kan 
du hjälpa till att fylla i en medlems-
ansökan. I den får personen dela 
med sig av sina kontaktuppgifter. 

En ny medlem måste godkänna vårt 
medlemslöfte. Var noga med att 
berätta om ställningstagandet för 
demokrati, solidaritet och nykterhet. 
Personen godtar löftet genom att 
kryssa i en ruta och signera. 

Det finns broschyrer och talonger 
som fylls i och skickas in gratis. Det 
går också att fylla i ansökan på 
iogt.se. Medlemsavgiften kan 
betalas med Swish och på flera 
andra sätt. 

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

MEDLEM 11

HELA TIDEN MED VAR REDO

VÄRVARBLAD OCH

INFORMATION I

VÄSKAN

Bra tillfällen att värva
Ibland genomför vi utåtriktade 
rekryteringsinsatser där vi finns på 
mässor, marknader, utanför en butik 
eller någon annan plats där många 
passerar. Där sätter vi upp disk, 
rullvepor eller bakgrundsvägg och 
pratar om medlemskap. På detta 
sätt kan vi på kort tid få kontakt 
med många möjliga medlemmar. 

Våra aktiviteter är naturligtvis ett 
bra tillfälle att prata medlemskap. 
Där har besökarna fått träffa oss, 
känt på gemenskapen och kanske 
också provat på en verksamhet som 
de vill fortsätta med. Att knyta upp 
sitt engagemang kring aktiviteter 
att längta till är ett starkt verktyg för 
långvarigt medlemskap. 

Ett effektivt och enkelt sätt är att 
medlemmar berättar om sitt eget 
medlemskap i sin vardag. Berätta 
mer på fikarasten, vid lunchbordet, 
på bussen eller utanför butiken.  

Fundera på
Ÿ Vilka situationer och platser i din 

närhet skulle kunna funka för att 
prata om IOGT-NTO?

Berätta om oss
Inspirera och förtydliga 
vad en medlem står för. 

Fyll i och signera
Fyll i ansökan och låt den 
nya medlemmen signera. 

Håll kontakten
Kontakta den nya 
medlemmen. Ta med 
den till verksamhet 
och dela med dig av 
ditt engagameng.

Bjud in
till aktiviteter, 
kampanjer och 
utbildningar.

Välj tillfälle
Vid aktivitet, på after-
work eller en butik?

Förbered
Kolla aktiviteter, event 
kommande utbildningar 
med mera. Ha med 
broschyr och penna eller 
mobil enhet.
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Fundera på
Ÿ Kan du komma på några egna 

bra ingångar till en diskussion?
Ÿ Vad är viktigt att berätta vid en 

värvning?
Ÿ Vad hade du velat veta?
Ÿ Varför tror du att någon går ur 

IOGT-NTO?

Det är nu det hela börjar
Efter en tid får den nya medlemmen 
en bekräftelse och ett välkomstbrev 
från IOGT-NTO. Medlemmen börjar 
också få medlemstidningen Accent. 
Men du behöver inte vänta. Kör 
igång direkt och få medlemmen att 
känna sig välkommen. Bjud in till 
aktiviteter och träffar. Börja påverka 
och planera kampanjer tillsammans. 
En bra start är att se om det är 
någon medlemsutbildning på gång. 
Se till att du har kontaktuppgifter 
som telefonnummer, mejl och annat 
så att ni kan hålla kontakten.

Uppgift
Ta tillfället i akt och planera en 
värvning tillsammans. Har ni tid kan 
ni genomföra värvningen direkt eller 
vid nästa träff.
Ÿ Vad behöver ni förbereda?
Ÿ Skapa ett manus om det behövs
Ÿ Planera en enkel aktivitet att 

bjuda in till om det inte finns 
någon färdig.

Ÿ Värva!  

Uppgift
Dela upp er i gruppen. Några får 
vara värvare och några får vara 
utomstående. Rollspela några 
olika situationer. De som spelar 
utomstående kan justera svårig-
hetsgraden genom att ställa olika 
svåra frågor eller vara lite mer eller 
mindre svårflörtade. Övningen kan 
kännas lite pinsam och det kan bli 
fnittrigt. Men det kan vara ett bra 
sätt att bli lite förberedd på vilka 
frågor som kan dyka upp och hur 
vi kan hantera olika debatter.
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FLERA FORMER 

AV ENGAGEMANG

Alla är inte riktigt redo för ett 
engagemang i form av ett 
medlemskap. Vissa vill tänka 
efter lite, prova på någon av 
våra aktiviteter eller kan kanske 
inte tänka sig att vara nykter 
alltid. Här är några förslag på 
hur de ändå kan stötta rörelsen.

En kan stötta genom att: 
Ÿ bli månadsprenumerant i vårt 

lotteri Miljonlotteriet.
Ÿ delta i namninsamlingar och 

kampanjer.
Ÿ delta på öppna aktiviteter.
Ÿ få sin arbetsgivare att 

sponsra vår verksamhet.
Ÿ engagera sig i Vit jul.

STARTA SAMTAL

Här är exempel på saker att ta 
upp i kompisgänget, på jobbet, 
vid träningen eller vid fikabordet. 
Ÿ Berätta om en aktivitet du 

varit på.
Ÿ Be någon skriva under på en 

namninsamling och berätta 
mer om varför.

Ÿ Kommentera någon nyhet 
från helgen.

Ÿ Bjud in till en öppen aktivitet.
Ÿ Välj alkoholfritt på after-

worken och förklara varför.
Ÿ Berätta hur kul du hade på 

krogen i helgen och att du 
körde hem själv.

Ÿ Prata med besökare på en av 
våra aktiviteter.

Ÿ Berätta om kampanjen Vit jul.
Ÿ Fråga om de andra också är 

trötta på all alkoholreklam.
Ÿ Glöm tidningen Accent eller 

en informationsbroschyr på 
fikabordet eller bussätet med 
mening.

För att tusentals medlemmar och hundratals föreningar ska kunna 
samarbeta krävs att organisationen sätts samman på ett smart sätt. 
Detta avsnitt handlar om hur IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen är 
uppbyggda. Du får en inblick i hur du som medlem är en del av en 
förening, ett distrikt och ett förbund. 

Organisationen i korthet
Så är IOGT-NTO och rörelsen organiserad

Organisationens uppbyggnad
Efter hand har logerna blivit 
föreningar och ritualerna bytts ut mot 
en mer varierad verksamhet. 
Föreningarna är organiserade i 
distrikt och förbund. Målet är 
detsamma. För att göra världen bättre 
behöver den bli mer fredlig, jämlik, 
demokratisk och solidarisk. Alkohol 
och andra droger är fort-farande ett 
hinder mot utveckling och därför 
kämpar vi vidare. 

Förening
Det finns hundratals föreningar runt 
om i Sverige. En eller flera förening-
ar samlar alla  medlemmarna på en 
ort. Vissa föreningar fokuserar på ett 
särskilt intresse eller aktivitet och är 
inte geografiska. En förening består 
av minst fem medlemmar. Arbetet 
leds av en styrelse mellan årsmötena. 
Årsmötet och föreningsmötet är det 
högsta beslutande organet. 

Distrikt
Det finns åtta distrikt som samlar alla 
föreningar i ett geografiskt område. 
Arbetet leds av en distriktsstyrelse 
(DS) som väljs av representanter från 

föreningarna på ett distriktsårsmöte 
(DÅM) vartannat år. Distriktet arbetar 
med att stötta föreningarna, inspirera 
till samverkan och anordnar vissa 
gemensamma aktiviteter.

Förbund
Tillsammans bildar alla distrikten 
IOGT-NTO-förbundet, IOGT-NTO i 
Sverige. Förbundet leds av en 
förbundsstyrelse (FS) som väljs av 
kongressen som genomförs 
vartannat år. Representanter från 
distrikten är ombud på kongressen. 
Ombuden väljs på ett speciellt 
valmöte då kongressen hålls de år 
som det inte är distriktsårsmöte 
Kongressen är IOGT-NTO:s högsta 
beslutande organ.

Uppgift
Skapa en bild av ditt eget distrikt!
Ÿ Vilka föreningar finns?
Ÿ Var finns de?
Ÿ Vad heter din förening?
Ÿ Vad heter distriktsordföranden?
Ÿ Vad heter förbundsordföranden?

MEDLEMSUTBILDNING
IGGISEN

ENGAGEMANG 1

EN INBLICK I 

IOGT-NTO:s HISTORIA

På sina resor i USA och England 
fick Olof Bergström kontakt med 
IOGT (Independent Order av 
Good Templars). Rörelsen var 
en reaktion på det problem som 
alkohol var i samhället på den 
tiden. De var övertygade om att 
fred, jämlikhet och samarbete 
var lösningen. 

De träffades, argumenterade, 
drev kampanjer och jobbade 
aktivt mot hembränning och 
annat. Medlemmarna hittade en 
viktig gemenskap och en nykter 
miljö i de ritualer som användes.  

I november 1879 bildades den 
första IOGT-logen i Sverige. De 
följande åren ansökte tusentals 
medlemmar om att få bli invigda 
som medlemmar och nya loger 
byggdes upp på ort efter ort. För 
att kunna samverka skapades 
distriktsloger och efter hand 
även en Storloge för hela landet. 

FÖRBUND

FÖRENING

FÖRENINGAR

400 I HELA LANDET

MEDLEMMAR

27 000 SOM TAR STÄLLNING

DISTRIKT SAMLAR

8 FÖRENINGARNA

FÖRENING FÖRENING
FÖRENING FÖRENING

FÖRENING

FÖRENING

FÖRENING

DISTRIKT
DISTRIKT




