Nyheter i IOGT-NTO:s stadgar efter kongressen 2021
IOGT-NTO:s identitet, vision och uppdrag
En av de största diskussionerna på kongressen handlar om IOGT-NTO:s strategiska
inriktning och denna påverkade även beskrivningen av IOGT-NTO som organisation i
stadgarna i §1:1 och §1:3.
I §1:1 är det numera fastslaget att
IOGT-NTO bedriver ett aktivt
påverkansarbete. Det påverkar
inte vår dagliga verksamhet, men
det förtydligar vilken typ av
organisation vi är.
Vår vision har inte ändrats (dock
fick förbundsstyrelsen ett
uppdrag att se över visionen till
nästa kongress), men vårt
uppdrag såsom det beskrivs i §1:3
har förtydligats så att
påverkansarbetet får en
framträdande roll.

§ 1:1 Organisation
IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation i
Sverige som bedriver ett aktivt påverkansarbete. IOGTNTO är en del av Movendi International.

§ 1:3 IOGT-NTO:s ändamål
IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol
och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt
och rikt liv.
IOGT-NTO:s uppdrag är att påverka människor och
samhälle i en nyktrare riktning. Vi erbjuder en nykter
gemenskap som stärker och utvecklar människor.

Förvaltning av våra föreningar
Det fattades två beslut som påverkar vilka krav som ställs på styrelsen i våra föreningar. Vi
har många föreningar som kämpar med att få ihop tillräckligt många engagerade medlemmar
för att få ihop en giltig styrelse. Numera krävs det bara tre (istället för fem) ledamöter i en
styrelse. Posterna som måste väljas är också justerade så att det enbart är ordförande,
sekreterare och kassör som väljs
på årsmötet. Väljer man fler
§ 4:7 Föreningsstyrelse
ledamöter på årsmötet är det
Årsmötet ska välja en styrelse med minst tre ledamöter och
såklart fortfarande fritt fram att
kan också utse ersättare.
utse dessa till vice ordförande,
studieledare, fastighetsansvarig
Ledamöter och ersättare väljs för tiden intill slutet av nästa
eller någon annan roll som
eller nästnästa ordinarie årsmöte. Om årsmötet ajournerar
behövs i föreningen.
sig kan det dock besluta att de nya ledamöterna ska
Dock måste ni vara medvetna om
att vissa myndigheter eller banker
ställer högre krav på styrelsen för
att man ska kunna beviljas bidrag
eller ett bankkonto så kolla vad
som gäller just er innan nästa
årsmöte.

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 är närvarande.

Att vara mötesordförande är en konst och framför
allt nu när vi titt som tätt har digitala årsmöte är det
många föreningar och distrikt som bjuder in externa
personer som får agera mötesordförande. Då är det
viktigt att dessa får ta över klubban så fort som
möjligt vilket är möjligt nu när val av mötespresidie
är lagt först i våra föredragningslistor. Samma
ändring är gjord i föredragningslistan för
distriktsårsmöten och kongress.

§ 4:6 Årsmötesärenden
På ett föreningsårsmöte ska följande
ärenden tas upp:
a) val av ordförande och
sekreterare för mötet, två
rösträknare och två
protokolljusterare
b) fastställande av
föredragningslista
c) […]

Komplett lista
Utöver de ovanstående ändringarna gjordes ett 20-tal mindre ändringar och vi
rekommenderar alla att ta del av de uppdaterade stadgarna i sin helhet. Samtliga ändringar
listas i tabellen nedan.
§1:1

Ändring av IOGT-NTO:s identitet

§1:3

Ändring av IOGT-NTO:s uppdrag

§2:6

Val av presidie på kongressen är numera första punkt i föredragningslistan

§3:2

Tydliggjort att det är okej att besluta om ett digitalt distriktsårsmöte

§3:3

Tydliggjort att det är okej att besluta om ett digitalt extra distriktsårsmöte.
Handlingarna ska skickas ut senast 10 dagar innan mötet.

§3:5

Tydliggjort att det är okej att besluta om ett digitalt valmöte. Handlingarna ska
skickas ut senast 10 dagar innan mötet.

§3:6

Den separata skrivningen att löftesbundna medlemmar i Junis har yttranderätt är
bortplockad (de täcks in av övriga skrivningar)

§3:7

Val av presidie på distriktsårsmöte är numera första punkt i föredragningslistan.
Protokollet behöver inte längre skickas utan kan göras tillgängligt på valfritt sätt.

§3:12 Revision av räkenskaperna för ett distrikt ska göras varje år och kompletteras med en
verksamhetsrevision vartannat år inför själva distriktsårsmötet.
§3:13 Ett förtydligande att revisorerna har rätt att ta del av samtliga handlingar och
information som krävs för uppdraget
§4:6

Val av presidie på föreningsårsmöte är numera första punkt i föredragningslistan.
Antalet ledamöter i och vilka poster som ska välja till styrelsen är justerat. Protokollet
behöver inte längre skickas utan kan göras tillgängligt på valfritt sätt.

§4:7

Antalet ledamöter i och vilka poster som ska välja till styrelsen är justerat

§4:14 Tydliggjort att det i första hand är distriktsstyrelsen som har rätt att revidera en
förening om det föreligger oro för oegentligheter. Det är enbart i de fall där IOGTNTO som organisation kan påverkas som förbundsstyrelsen har rätt att gå in. Ett
förtydligande att revisorerna har rätt att ta del av samtliga handlingar och
information som krävs för uppdraget.
§4:16 En förening som saknas medlemmar kan läggas ner utan att man först kallar till
årsmöte

