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IOGT-NTO-förbundets arbetsplan 
2022–2023 

Kommunikation och påverkan 

Kommunikation och påverkan omfattar en mängd olika verksamheter där arbetssätt och aktiviteter ska 
genomföra IOGT-NTO:s strategiska inriktning. Inom detta område handlar det om att ställa om från 
smått till stort, i hur vi mobiliserar, genomför kampanjer, opinionsbildar, visar upp vilka vi är och så 
vidare.   
 

Medlemsengagemang 
Alkohol- och drogpolitiken är viktig att påverka på olika sätt och nivåer. Ibland krävs enskilda möten 
och ibland stora protester och namninsamlingar. Vi ska möjliggöra båda delarna. Oavsett om en fråga 
avgörs på kommunal eller nationell nivå ska IOGT-NTO vara där och påverka. Vår storlek är vår 
styrka och våra många medlemmars engagemang  är den största tillgången i vårt politiska 
påverkansarbete. Folkrörelsens största kraft är när ideella går samman och mobiliserar sig i kampanjer 
eller frågor där det brinner till. Vi ska möjliggöra för folkrörelsen att vara där när det händer och där vi 
behövs samt ge verktyg för alla att påverka.   
 
Förbundet ansvarar för att engagera medlemmarna i kampanjer och insatser som görs. 
I samverkan med distrikten utarbetar förbundet en konkret plan med prioriteringar av insatser under 
kongressperioden kring det drogpolitiska programmet.  
 
Förbundet ska utbilda medlemmar i drogpolitiskt påverkansarbete i bred bemärkelse, ledarskap, 
ideologi och nya medlemmars introduktion i IOGT-NTO.  
 
En starkare röst innebär att vara fler medlemmar. Förbundet  ansvarar för grundläggande 
medlemsrekrytering och ger förutsättningar för medlemmar att värva medlemmar till IOGT-NTO:s 
verksamhet.  
 
IOGT-NTO ska fortsätta utveckla webbshoppen och på detta sätt stötta verksamheter med rätt 
material, men också se till att varje medlem kan visa upp sitt medlemskap och på olika sätt stolt bära 
sin nykterhet.   
 
Förbundet ska fortsätta utveckla den centrala distrikts-, förenings- och medlemskommunikationen 
genom iogt.se, nyhetsbrev, sociala medier m.m.  
 
När det gäller verksamheter i föreningar har covid-19 slagit hårt för många. När verksamhet ska starta 
upp igen är det framförallt den sociala verksamheten som behöver extra insatser. Det är särskilt 
viktigt att skapa uthållighet i engagemang inom t.ex. kamratstöd och därför behöver vi göra 
särskilda insatser inom detta område. För att stärka den sociala verksamheten långsiktigt arrangeras 
Socialt forum årligen.   
 
IOGT-NTO:s verksamhet handlar om allt från livsviktiga frågor för individen till avgörande 
framtidsfrågor för samhället. För att nå våra mål är det helt avgörande att människor trivs och har 
roligt när de engagerar sig. Därför ska vårt arbete med vår organisationskultur fortsätta och vi ska 
löpande göra stödjande insatser till verksamheten som t.ex. framtagande av material och utbildningar 
m.m. samt stärka ledarskapet i hela organisationen.    
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För att ge fler medlemmar och verksamheter möjligheter att göra skillnad ska förbundets stipendier, 
fonder och finansieringsmöjligheter genom lån ses över och utvecklas i linje med IOGT-NTO:s 
strategiska inriktning.   
 
För att nå den finansieringsstrategi som kongressen 2019 fastställde ska förbundet stötta distrikt och 
föreningar i vissa finansieringsfrågor under de kommande två åren. Det handlar om 
kompetenshöjning, samordning kring ansökningar av medel, kassörsnätverk, föreningserbjudanden 
från Miljonlotteriet m.m. Under perioden ska förbundet tillsammans med distrikten se över den 
samlade kapitalförvaltningen i syfte att säkerställa att våra olika tillgångar placeras och hanteras så att 
avkastningen möjliggör så mycket framtida verksamhet som möjligt.   
 
Förbundet ska också ge stöd till distrikt i fastighetsfrågor samt hantera distrikts och föreningars 
ärenden om förvärv, försäljningar och deponerade medel. Det strategiska arbetet med fastigheter inom 
IOGT-NTO ska utvecklas tillsammans med distrikten och IOGT-NTO Fastigheter AB, INFAB.   
 

Forskning och policyarbete  
Genom medveten samverkan och kommunikation stärker vi IOGT-NTO:s position i samhället och 
förbättrar människors uppfattning om oss som organisation, vad vi vill åstadkomma och bidra med. Vi 
ska upparbeta en tydligare och starkare röst genom att visa vår organisations bredd på expertis i media 
och till en bredare allmänhet. Fler förtroendevalda, medlemmar och anställda ska bli talespersoner för 
att vi snabbare ska kunna agera och synas i våra frågor. Med ett tydligt opinionsarbete utmanar IOGT-
NTO alkoholnormen med inriktning på områden som är särskilt angelägna att vara fria från alkohol.  
IOGT-NTO ska fortsätta utveckla det nationella och internationella påverkansarbetet, där 
kunskapsspridning, opinionsbildning, lobbying och samverkan är centrala aktiviteter. IOGT-NTO ska 
ta plats vid de bord och sammanhang som är relevant för att nå målen i IOGT-NTO:s strategiska 
inriktning.   
 
IOGT-NTO tydliggör alkoholens roll som hinder för hållbar utveckling och samverkar med andra 
aktörer på olika nivåer.  
 
Med löpande omvärldsanalyser ska vi vara proaktiva i rätt fråga där vi vill sätta agendan och reaktiva 
när det behövs för att nå vår vision.  
 
Med vår närvaro i Bryssel ska vi ha såväl bevakning som påverkan på frågor som regleras gemensamt 
inom EU och påverkar drogpolitiken nationellt och lokalt.  
 
IOGT-NTO ska ge ut forskarrapporter i serien Alkoholen och samhället tillsammans med andra 
civilsamhällesaktörer och relevanta organisationer.    
 

Medlemstidningen Accent  
Medlemstidningen Accent har ett specifikt uppdrag att kommunicera med medlemmar och allmänhet 
genom att göra journalistik med kvalitet som bevakar och rapporterar om IOGT-NTO-rörelsen och 
dess kärnfrågor och verksamhet.   
 
Accent ska fortsätta utveckla sin närvaro i flera kanaler parallellt; webb, podd, nyhetsbrev och sociala 
medier m.m. Accent ska också öka intensiteten, stärka kontakten och öka identifikationen i 
medlemskapet i IOGT-NTO. Utöver detta ska Accent fördjupa kunskapen om och förståelsen för 
organisationen och de frågor som drivs, och hur det sker, i en folkrörelse.   
 
Ett fortsatt viktigt arbete är att kontinuerligt verka för att distrikten och andra delar av rörelsen nyttjar 
Accent för medlemskåren med utskick, bilagor och budskap genom annonsering till 
självkostnadspris.   
 
Accent ska också verka för att utrymme på webben i högre grad används för budskap och information 
om olika delar av organisationen och verksamheten.  
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Bidrag och medlemskap 
IOGT-NTO-rörelsen bedriver internationell biståndsverksamhet genom organisationen IOGT-NTO-
rörelsen ideell förening där IOGT-NTO är en av fyra medlemmar. Bidraget till IOGT-NTO-rörelsen 
ideell förening gör det möjligt att genom ramavtal med ForumCiv hantera medel för 
utvecklingssamarbete. 
 
Genom relevanta medlemskap och stöd till olika nationella och internationella organisationer ökar 
IOGT-NTO sitt inflytande, sin kompetens eller förmåga eller på annat sätt bidrar till att målen 
uppfylls.   
 

Samverkan i IOGT-NTO-rörelsen 
IOGT-NTO utgör tillsammans med UNF, Junis och NSF IOGT-NTO-rörelsen. Tillsammans bildar vi 
en helhet där vi når alla åldersgrupper som på olika sätt berörs av alkohol och andra droger.  
  
Genom deltagande i riksstyrelsen deltar IOGT-NTO i arbetet för  samordning och effektivt utnyttjande 
av IOGT-NTO-rörelsens resurser. IOGT-NTO initierar ett utvecklat samarbete inom IOGT-NTO-
rörelsen på alla nivåer.  
 
Bidrag till UNF, Junis och NSF fördelas enligt en särskild beräkningsmodell för perioden.  
 

Distrikts- och föreningsverksamhet 
Verksamhetsutvecklande resurser 
Förbundet har ansvar för att hålla verksamhetsutvecklande resurser i enlighet med den strategiska 
inriktningen. Förbundet ska ha tät dialog med distrikten för att matcha dessa resurser med ett lokalt 
och regionalt engagemang.  
 
Avlastande administration och medlemsservice  
Förbundet utför ekonomiadministration åt distrikten.  
 
Förbundet ansvarar för distrikts-, förenings- och medlemsservice som framför allt innebär hantering av 
medlems- och föreningsregistret samt hantering av frågor och ärenden som inkommer från främst 
medlemmar och förtroendevalda men även från allmänheten via telefon, mail, hemsida, sociala medier 
m.m.   
 
Förbundet ska ha en särskild funktion och hålla relevant kompetens inom ekonomi, juridik, 
fastighetsfrågor för att stötta distrikten i ärenden av särskild komplexitet, när det är ändamålsenligt 
utifrån verksamhetens mål.   
 
Förbundet ska ge distrikt och föreningar utbildningar och stöd i grundläggande 
medlemsadministration, medlemskommunikation m.m. för att stärka engagemanget.  
 

Distriktsstöd  
För verksamheten i distrikten utgår ett ekonomiskt årligt stöd enligt rambudget.  
 
Kulturhistoriskt arv  
Förbundet hanterar bevarandet av vissa fastigheter och verksamheter utifrån dess kulturhistoriska 
värde enligt särskilda beslut. För perioden avser detta verksamhet i ordenshuset Skansen och 
fastigheten Godtemplaren 5 i Arboga.  
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Demokrati och förtroendevalda  

Kongressen  
Kongressen 2023 ska genomföras med ett väl utvecklat medlemsinflytande, både inför och under 
kongressen.   
 

Samordning mellan distrikt och förbund  
Inom IOGT-NTO ansvarar förbundet och distrikten för IOGT-NTO:s strategiska utveckling. För detta 
genomförs samordning i olika former – framför allt Ordförandeforum, ordförandesamtal, 
kassörsnätverk och distriktsstyrelsesamling.   
 
Fokus är att fortsatt samverka kring IOGT-NTO:s strategiska utveckling och därigenom anordna 
distriktsstyrelsesamlingar tillsammans med förbundsstyrelsen i samband med planering och 
uppföljning av verksamheten.   
 

Uthyrda fastigheter  
Förbundet äger och förvaltar fastigheter som hyrs ut.  
 
Antagen av IOGT-NTO:s förbundsstyrelsen 2022-05-15. 
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