Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugofjärde ordinarie kongress,
den 28 juni–2 juli 2017 på Karlstad CCC.
Onsdagen den 28 juni 2017

FÖRSTA SESSIONEN
Ordförande: Johnny Mostacero
Åsa Hagelstedt
Robert Damberg
Sekreterare: Magnus Andersson
Jenny Tapper

§1
Kongressens öppnande
Förbundsordförande Johnny Mostacero inledde kongressen klockan 8.30 med ett
öppningsanförande:
Kära IOGT-NTO-medlemmar och högt värderade gäster! Välkomna till Värmland, till
Karlstad och inte minst till IOGT-NTO:s kongress 2017!
Nu står jag här inför er som förbundsordförande och framför mig ligger min första hela
kongress. Långa dagar av förhandlingar, sena nätter och massor av härliga samtal med
engagerade medlemmar. Och vi ska gemensamt se till att våra dagar tillsammans ska
fyllas av glädje och tillförsikt. Eller som vi brukar koka ner det till: party och politik!
För två år sedan invigde Anna Carlstedt kongressen i Lund 2015 genom att tända en
eld. Några dagar senare fick jag äran att ta över facklan, och jag har under dessa två år
burit med mig den värme och den energi som förra kongressen gav mig in i mitt
ordförandeskap. Jag ser det som mitt uppdrag att tillsammans med er medlemmar föra
elden vidare, att på olika sätt tända vårt engagemang. Tillsammans har vi under dessa
två år tänt många små eldar av engagemang runt om i vårt land.
Men för en stor folkrörelse som IOGT-NTO räcker det inte med små eldar av
engagemang – vi måste skapa något större. En eld som blir till en stor brasa av värme
och nykter gemenskap. En eld av engagemang för alla de viktiga frågor som vi arbetar
för.
För demokrati. För solidaritet och inte minst för det som särskiljer oss från många
andra. För nykterhet.
Det fina med eldar av engagemang är att ju fler vi tänder, desto fler kan vi värma. Men
för att elden ska spridas behöver vi slå an många fler gnistor som gör att ännu fler
hittar sitt engagemang. För vi vill återigen bli en organisation som genom många
medlemmar och ett brett engagemang sprider sig som en löpeld genom landet.
Jag vet att ni som är här brinner för vårt IOGT-NTO, och jag har under mina resor i
landet träffat massor med andra medlemmar som har ett stort och brinnande
engagemang för IOGT-NTO och vår verksamhet.
Jag vill passa på att nämna något av allt det fina jag sett under mina resor och mina
möten runt om i landet:
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Jag har fått äran att inviga våra nya fina lokaler i Kalmar och också kunnat följa
verksamheten och se lokalen börja fyllas med engagemang.
Jag har varit i Katrineholm och besökt Kamratstödets fina verksamhet och deltagit på
en av deras verksamheter som är … thaiboxning!
Och jag har besökt flera av våra sociala företag som skapat arbete och mening åt
personer som annars stått långt ifrån arbetsmarknaden.
Dessa besök och träffar med våra engagerade medlemmar och fantastiska verksamheter ser jag som mina symboliska vedträn. Vedträn som jag lägger på min egen eld och
som ser till att mitt engagemang kan brinna med en ännu starkare låga.
IOGT-NTO är en av de tre stora folkrörelser som var med och byggde den välfärd som
vi fortfarande åtnjuter. Att vi, efter 138 år, fortfarande finns kvar tyder på att vi genom
åren haft förmågan att anpassa oss efter samtiden och vid avgörande tillfällen också
haft modet att förändra oss för att möta framtida utmaningar.
Sammanslagningen av IOGT och NTO som föregicks av försök redan under 1940- och
1950-talen blev verklighet först 1970. Ett beslut som troligen var avgörande för vår
framtid.
Det är lätt att i historiens sken tro att det var två starka organisationer som gick
samman för att bli ännu starkare, men så var inte fallet. När jag pratar med
medlemmar som var med i den processen så får jag en helt annan beskrivning av
verkligheten.
I själva verket var det två organisationer som på grund av omvärldens förändringar
tappat i både medlemsantal och engagemang. Anledningen var bland annat att den
verksamhetskultur som nykterhetsrörelsen utvecklat tappade i konkurrenskraft mot
den professionella nöjesmarknaden och att televisionen gjort sitt intåg i folkhemmet.
Allt detta drevs på av att Sveriges ekonomi var stark, vilket möjliggjorde individuella
eller affärsdrivna lösningar på det som tidigare var folkrörelsedriven kulturverksamhet.
Det som var avgörande för samgåendet var framförallt två insikter. Den första insikten
var att framtiden inte såg särskilt ljus ut om inget radikalt gjordes. Den andra var att
NTO genom Stig Kroon (som tyvärr gick bort för en månad sen) utvecklat en
affärsverksamhet som dramatiskt förändrade de ekonomiska förutsättningarna.
Men trots att vi fortfarande gör mycket bra saker och många har ett stort engagemang
för IOGT-NTO och våra frågor, ser jag samtidigt att elden kvävs. Av fastighetskonflikter, av administration och av att engagerade medlemmar inte längre orkar hålla sitt
engagemang brinnande lika starkt som tidigare.
Jag ser att några kämpar febrilt och med full kraft blåser på de eldar av engagemang
som finns. Ibland med lyckat resultat, ibland förgäves. Det vill liksom inte ta sig. Jag
ser det som min allra största utmaning, och detta är den egentliga orsaken till varför jag
tog på mig uppdraget att leda vår organisation. Utmaningen att inte ensam utan
tillsammans med er hitta tillbaka till ett större engagemang, fler medlemmar och
utveckling att möta framtiden. Jag lovar att jag som fackelbärare ska göra allt jag kan
för att elden inte bara ska spridas, utan också öka i sin intensitet!
Nu är vi i ett läge som starkt påminner om läget inför sammanslagningen 1970. Men
nu, precis som då, utan att befinna oss i en allvarlig kris. Vi kan nu välja att vara
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proaktiva i stället för reaktiva och det som krävs är mod och viljan till förändring för att
möta en ny framtid.
Mitt och förbundsstyrelsens förslag inom Expedition 50 handlar uteslutande om att
skapa bättre möjligheter för elden av engagemang att växa genom att röja undan de
hinder som håller elden tillbaka. Vi behöver skapa förutsättningar för att vår eld blir
självspridande och självgenererande.
Jag vill understryka att mitt och förbundsstyrelsens uppdrag inte är att ta ansvar för
enskilda delar, utan för helheten. Allt för att vårt IOGT-NTO ska ha de bästa förutsättningar att även fortsättningsvis vara relevanta och göra skillnad.
Några av er var med när vi på januarikonferensen lanserade Expedition 50 – vår
interna utvecklingsresa för att bli världens fräschaste 50-åring. Vi tog på oss glasögon
för att bli klarsynta och vi fick ett symboliskt piller fyllt med mod för att våga utmana
oss själva och vår organisation.
Nu går vi på vår resa tillsammans ner för mellanlandning här i Karlstad och det är
återigen dags för oss att fatta historiska beslut. Min förhoppning är att vi ska ha tillit till
varandra och vid denna kongress visa lika stort mod som vi gjorde när vi 1970 tog klivet
att gå från vad vi då var till vad vi ville bli!
Med de avslutande orden, som jag hoppas att vi kan bära med oss under resten av
veckan, förklarar jag vår kongress i Karlstad 2017 för invigd.
Johnny Mostacero förklarade 2017 års kongress öppnad klockan 8.45.
§2
Fastställande av föredragningslista
Generalsekreterare Peter Moilanen föredrog det utsända förslaget till föredragningslista. Han
förtydligade att ärende 15 (förbundsstyrelsens förslag nr 1 – Expedition 50) och
ärendena 16–17 (motionerna 1–17) skulle diskuteras samtidigt i beredningsgrupperna och att
avsikten var att de skulle behandlas gemensamt av kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa förslaget till föredragningslista.

Kongressen beslöt
att

fastställa föredragningslistan enligt förslaget.
§3

Upprop och fastställande av röstlängd
Generalsekreterare Peter Moilanen förrättade ombudsupprop.
Kongressen beslöt
att
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fastställa röstlängden omfattande 96 närvarande röstberättigade ombud.

§4
Fråga om stadgeenlig kallelse har utfärdats
Generalsekreterare Peter Moilanen konstaterade att IOGT-NTO:s stadgar § 2:2 föreskriver
att förbundsstyrelsen ska kalla till kongress senast fyra månader innan kongressen öppnas.
Han berättade att kallelse hade sänts ut i januari och därefter i februari 2017.
Kongressen beslöt
att

anse att kongressen hade kallats enligt stadgarna.
§5

Fråga om kongressen är beslutsmässig
Generalsekreterare Peter Moilanen noterade att kongressen enligt IOGT-NTO:s stadgar § 2:2
är beslutsmässig när den har blivit kallad enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda
ombuden, dock minst femtio, är närvarande. Han konstaterade att mer än hälften av de
anmälda ombuden var närvarande.
Kongressen beslöt
att

anse kongressen beslutsmässig.
§6

Val av mötesordförande
Joakim Löfbom föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till mötesordförande välja
Åsa Hagelstedt, Stockholm
Anders Häregård, Stockholm
Robert Damberg, Vreta kloster
Elin Lundgren, Gävle

Kongressen beslöt
att

bifalla valberedningens förslag.
§7

Val av mötessekreterare
Salam Kaskas föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att
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till mötessekreterare välja
Jenny Tapper, Uppsala
Magnus Andersson, Uppsala
Mikaela Bexar, Solna
Camilla Berner, Hägersten
Tobias Wallin, Uppsala

Kongressen beslöt
att

bifalla valberedningens förslag.
§8

Val av rösträknare
Joakim Löfbom föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till rösträknare välja
Maria Kornevik Jakobsson, Mölnlycke
Mohammed Abdi Osman, Uppsala

Kongressen beslöt
att

bifalla valberedningens förslag.
§9

Val av protokollsjusterare
Salam Kaskas föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

till protokollsjusterare välja
Eva Åhlström, Nacka
Jan-Ove Ragnarsson, Linköping

Kongressen beslöt
att

bifalla valberedningens förslag.

Johnny Mostacero lämnade över ledningen av mötet till Åsa Hagelstedt, som tackade för
förtroendet på presidiets vägnar.
§ 10
Fastställande av förhandlingsprogram
Mötesordförande Åsa Hagelstedt informerade om att kongressförhandlingarna webbsänds
med bild och ljud.
Helena Bergkvist, förbundskansliet, lämnade information om säkerhet i lokalerna och om
andra praktiska frågor.
Mötesordförande Åsa Hagelstedt redogjorde för förslaget till förhandlingsprogram för
kongressen. Följande ändringar hade gjorts i förslaget jämfört med kongresshäfte 1.
Fredag 30 juni
På grund av folkhälsominister Gabriel Wikströms sjukskrivning skulle ministerns tal till
kongressen kl. 10.30–11.00 utgå och ersättas av en alkoholpolitisk diskussion klockan 8.30–
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10.00 med medverkan av Joonas Turtonen, verksamhetsledare på den finländska
organisationen Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik. Förhandlingarna skulle fortsätta
klockan 10.30.
Söndag 2 juli
Programpunkten Val skulle genomföras som första punkt på morgonen klockan 8.30 under
söndagens förhandlingar.
Presidiet föreslog att kongressen skulle besluta om ett stopp för nomineringar till söndagens
val, så att nomineringar till de återstående valen inte skulle få göras senare än klockan 12 på
lördagen.
Kongressen beslöt
att

med de nämnda tilläggen och ändringarna fastställa förhandlingsprogrammet enligt
förslaget, samt

att

fastställa att nomineringar till de återstående valen inte skulle få göras senare än lördag
den 1 juli 2017 klockan 12.00.
§ 11

Fastställande av arbetsordning
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget till arbetsordning vid kongressen.
Under punkt 2 i arbetsordningen hade förbundsstyrelsen, jämfört med förslaget i
kongresshäfte 1, sist i sista meningen, efter ”Det står kongressen fritt att justera
talarbegränsning löpande under kongressen”, lagt till: ”, exempelvis för att uppnå mer
jämställd talartid”.
Josefine förtydligade att punkt 1 i arbetsordningen om att varje löftesbunden medlem i
IOGT-NTO-rörelsen har rätt att tala på kongressen gällde också på mötestorg och i
beredningsgrupper. Med anledning av punkt 6 i arbetsordningen förklarade hon att
beredningsgrupperna vid årets kongress bara skulle behandla motionerna nr 1–17 och
förbundsstyrelsens förslag nr 1, Expedition 50. Varje beredningsgrupp skulle redovisa en
skriftlig sammanfattning av sina diskussioner, och ordföranden i varje beredningsgrupp
skulle göra en kortare muntlig sammanfattning inför behandlingen i plenum.
Mötesordförande Åsa Hagelstedt förklarade att presidiet ville ha alla förslag i skriftlig form,
och att presidiet vid beslut inte skulle ställa förslag mot avslag, om det inte fanns något
formellt avslagsyrkande. Hon uppmanade också ombuden att lämna in uppgifter om
ersättare för ombud och frånvaro skriftligen till presidiet.
Per-Åke Andersson, Östergötland, frågade om avslagsyrkanden kunde göras muntligen.
Presidiet förklarade att muntliga avslagsyrkanden godtogs.
Magnus Danielson, Stockholm, tyckte att den som har lagt ned energi på att skriva en motion
skulle få möjligheten att föredra sin motion även i plenum. Han noterade att vissa personer
hade skrivit många motioner, och att de skulle få svårt att hinna gå runt på motionstorget och
tala med alla andra motionärer. Han ville ändra sista meningen i punkt 5 i förslaget till
arbetsordning så att alla ombud skulle ha rätt att begära att en motion skulle tas upp i
plenum. Det innebar att sista meningen i punkt 6 i förslaget, ”Motioner anses föredragna
genom motionstorget.”, skulle falla.
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Magnus Danielson föreslog kongressen besluta
att

stryka sista meningen i punkt 5 på förslaget till arbetsordning, ”Kongressen avgör
vilka övriga motioner som kräver diskussion i plena.”,

att

sist i punkt 5 i arbetsordningen lägga till meningen ”Alla ombud har dock rätt att
begära att en motion tas upp i plenum.”, samt

att

stryka sista meningen i punkt 6 i förslaget till arbetsordning.

Bo Axelsson, Västmanland, underströk att arbetsordningen är viktig från demokratisk
synpunkt. Han menade att uppläggningen av förslaget till arbetsordning genomgående
gynnade den som lade fram huvudförslaget, nämligen förbundsstyrelsen. Han förstod inte
hur man kan uppnå en jämställd kongresstalartid genom begränsningar – det innebar att
några måste avstå från talartid, och då kunde kongressen missa något viktigt. Bo Axelsson
förklarade att han inte kunde ställa upp på att man börjar kongressen med att föreslå
begränsning i talartid och därmed minska de demokratiska rättigheterna. Han menade att
man tillämpar talartidsbegränsning när man ser att tidsbrist är på väg att uppstå, inte för att
gynna huvudförslaget. Han nämnde att han räknade med att hans inlägg om förbundsstyrelsens förslag Expedition 50 och tillhörande motioner skulle ta 7–8 minuter. Talartidsbegränsningen innebar att han tvingades hacka sönder inlägget i 4–5 delar, som kunde bli
utspridda med lång tid emellan. Han tyckte att det var ett ingrepp i demokratin att begränsa
möjligheten att framföra inlägg i ett stycke.
Bo Axelsson yrkade avslag på förslaget om talartidsbegränsning i punkt 2 i förslaget till
arbetsordning.
I fråga om punkt 4 i förslaget om att visa grönt kort när ombudet håller med talaren, menade
Bo Axelsson att opinionsyttringar kan påverka både talaren och kongressen. Han yrkade
avslag på punkt 4 i förslaget till arbetsordning.
Bo Axelsson tillstyrkte Magnus Danielsons förslag.
Bo Axelsson ansåg att motionären skulle anses som föredragande vid behandlingen av en
motion. Han nämnde som exempel frågan om arvodering, där valberedningen skulle få
disponera tiden fritt för att föredra sitt förslag om ersättningar, medan motionärerna i
motion nr 53 om samma fråga därefter bara skulle få 2 minuter på sig. Han menade att
motionärer skulle få samma talartid som övriga föredragande. Han yrkade avslag på sista
meningen i punkt 6 i förslaget till arbetsordning.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, hälsade från den ombudsskola som han hade varit med
och lett under onsdagseftermiddagen och framförde budskapet att ombuden tillsammans har
ansvar för att verka i en anda så att kongressförhandlingarna blir konstruktiva, effektiva och
beslutsinriktade. Ombudsskolan bad också presidiet att vara särskilt tydligt i behandlingen
av förslagen före och efter beredningsgrupper och mötestorg.
Jan-Ove Ragnarsson tyckte själv att arbetsordningen var bra och genomtänkt. Hon yrkade
bifall till förslaget till arbetsordning.
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen yrkade avslag på Bo
Axelssons och Magnus Danielsons förslag. I fråga om talartidsbegränsningen i punkt 2
noterade hon att det stod att föredragande är undantagna. Förbundsstyrelsen hade gjort
bedömningen att eftersom det bara var motionerna nr 18–57 som skulle behandlas på
motionstorget, skulle övriga motioner behandlas i plenum. Därmed fanns en föredragande
för varje motion, och motionärerna skulle inte behöva hacka upp sina inlägg, eftersom
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föredragande var undantagna från tidsbegränsningen i förslaget. I fråga om punkt 4 om
gröna kort menade förbundsstyrelsen att poängen med korten var att man tydligare ska se
vad ombudsförsamlingen tycker, som ett annat slags applåder. I fråga om mötestorgen
förklarade hon att tanken var att de motioner som får ett entydigt utfall på torget skulle
behandlas gemensamt. Motioner där det finns diskussioner eller ändrings- eller tilläggsförslag kunde tas upp i plenum. Det innebar att motionerna behandlas lika, och att det är
ombudsförsamlingen som genom sitt deltagande på torget bestämmer vilka motioner som
ska tas upp i plenum, inte presidiet eller förbundsstyrelsen. Därför tyckte inte förbundsstyrelsen att det skulle finnas möjlighet att bryta ut vissa motioner.
Niklas Christerson, Uppsala, föreslog att sista meningen i punkt 7 i förslaget till arbetsordning, om att förbundsstyrelsens förslag av pedagogiska skäl alltid skulle vara
huvudförslag, skulle ändras. Han tyckte inte att förslaget var vare sig pedagogiskt eller
demokratiskt.
Niklas Christerson föreslog kongressen besluta
att

sista meningen under punkt 7 skulle ändras till ”Av pedagogiska skäl är
förslagsläggandens förslag alltid huvudförslag.”

Niklas Christerson tillstyrkte förslaget om talartidsbegränsning. Han uppmuntrade
förbundsstyrelsen och övriga föredragande att också hålla sig korta och koncisa.
Christer Juhlin, Dalarna, yrkade bifall till förslaget om talartidsbegränsning och berättade att
landstinget, där han hade varit ledamot, hade sparat in ett helt fullmäktigemöte genom
talartidsbegränsning.
Marie Post, Skaraborg, tillstyrkte förbundsstyrelsens förslag. Hon menade att ombuden hade
en plikt att vara aktiva på mötestorgen.
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen yrkade avslag på Niklas
Christersons förslag. Hon förtydligade förslaget om talartidsbegränsning och sade att
förbundsstyrelsen menade att det finns en poäng med att redan från början begränsa
talartiden för att undvika stressen när man i stället tvingas införa tidsbegränsning sent under
kongressen om tidsnöd uppstår. Josefine svarade på Bo Axelssons fråga om hur man genom
talartidsbegränsning kan påverka jämställdheten. Hon berättade att vi under tidigare
kongresser har sett att ett kön talar betydligt mer än andra i talarstolen. Det finns flera sätt
att reglera saken, till exempel att låta en underrepresenterad grupp bryta talarlistan och gå
före, liksom den som inte har talat förr kan bryta talarlistan, eller att sätta automatiskt streck
i debatten om tre personer av samma kön talar efter varandra på talarlistan.
Bo Axelsson, Västmanland, förklarade att han reagerade på att man kunde manipulera
talarlistan på olika sätt. Han ansåg att ett sätt att manipulera möjligheten att komma till tals
är att inleda kongressen med att sätta en talartidsbegränsning för en part – kongressombuden – medan förbundsstyrelsen har obegränsad tid. Han nämnde som exempel att
förbundsstyrelsens förslag Expedition 50 hade två timmars föredragning under onsdagen.
Maria Gripenhoftner, Västerbotten, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning. Hon tyckte utifrån sin erfarenhet från politiken att det var klokt med talartidsbegränsning och betonade att varje motionär har möjlighet att försvara sin motion på
motionstorget.
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Kongressen beslöt
att

avslå Bo Axelssons förslag om att stryka delen om talartidsbegränsning i punkt 2 i
förslaget till arbetsordning,

att

avslå Bo Axelssons förslag om att stryka punkt 4 i förslaget till arbetsordning, samt

att

bifalla Magnus Danielsons förslag att ersätta sista meningen i punkt 5 i förslaget till
arbetsordning, ”Kongressen avgör vilka övriga motioner som kräver diskussion i
plena.”, med ”Alla ombud har dock rätt att begära att en motion tas upp i plenum.”.
§ 12

Information om votering med mentometerknappar
Hugo Hermansson, presidiet, informerade om hur votering med mentometerknappar gick
till.
§ 13
Fortsatt behandling av fastställande av arbetsordning
Kongressen beslöt efter votering med röstsiffrorna 43 röster för förbundsstyrelsens förslag,
50 röster för Magnus Danielsons förslag och 3 röster som avstod
att

bifalla Magnus Danielsons förslag att stryka sista meningen i punkt 6 i förslaget till
arbetsordning.

Kongressen beslöt efter votering med röstsiffrorna 43 röster för förbundsstyrelsens förslag
och 53 röster för Niklas Christersons förslag
att

bifalla Niklas Christersons förslag att ändra sista meningen under punkt 7 i förslaget till
arbetsordning till ”Av pedagogiska skäl är förslagsläggandens förslag alltid
huvudförslag.”.

Kongressen beslöt därefter
att

fastställa arbetsordningen.
§ 14

Rapport om förbundsstyrelsens val av kongressutskott
Carl-Åke Andersson, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen inte hade utsett
några utskott till kongressen. I stället skulle samtliga ombud delta i beredningsgrupper.
Kongressen beslöt
att

notera rapporten till protokollet.
§ 15

Förslag om uttalande från kongressen
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, föreslog att kongressen skulle bereda ett uttalande från
kongressen genom att förbundsstyrelsen skulle dela ut ett förslag till uttalande till alla
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ombud, som ombuden därefter kunde lämna synpunkter på till ett redaktionsutskott
bestående av henne själv och förbundsordförande Johnny Mostacero. Ämnet för uttalandet
var att uppmärksamma två förslag från regeringens kommission för jämlik hälsa, som
förbundsstyrelsen tyckte var bra:
 Indexering av punktskatter på alkoholområdet
 Ramkonvention om att begränsa alkoholens skadeverkningar på europeisk nivå
Andrine påminde om hashtaggen #nykter17 och uppmanade alla som nämnde kongressen i
sociala medier att använda den.
Christer Juhlin, Dalarna, önskade att frågan om alkolås i alla nya bilar skulle drivas mot
regering och riksdag.
Andrine sade att förbundsstyrelsen skulle börja med ett förslag till uttalande som handlade
om de nämnda punkterna, upprepade att ombuden kunde lämna synpunkter på tillägg och
ändringar och förklarade att alla förslag var välkomna, men menade att kongressen borde
vara stringent i att plocka upp sådant som redan finns i kommissionens förslag.
§ 16
Praktisk information om mötestorg
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, lämnade praktisk information om arbete på mötestorg.
Hon förklarade att de ärenden som skulle behandlas på ”historietorget” var
 ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren
2015 och 2016
 ärende 9 Behandling av IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse avseende 2015 och 2016
 ärende 10 Behandling av IOGT-NTO-rörelsens Kursgårds- och samlingslokalfond
avseende 2015 och 2016
 ärende 11 Föredragning av IOGT-NTO:s årsredovisningar avseende 2015 och 2016
 ärende 12 Föredragning av revisorernas berättelser avseende 2015 och 2016
Representanter från förbundsstyrelsen och förbundskansliet skulle finnas på plats liksom en
revisor. Diskussionerna på mötestorget skulle pågå klockan 10.30–11.30. Därefter skulle
beslut fattas under förhandlingarna.
§ 17
Information om jämställdhetsmätning
Maria Hampusgård, jämställdhetsmätare, informerade om att hon mätte hur jämställda
kongressförhandlingarna var, liksom hon hade gjort på kongressen i Lund 2015. Hon
berättade att fördelningen i talartid mellan män och kvinnor under förhandlingarna hittills
var 60 procent för män och 40 procent för kvinnor – en jämnare fördelning än det totala
resultatet för kongressen 2015.
Maria förklarade att hon utgick från ombudens registrerade kön enligt IOGT-NTO:s
medlemsregister och uppmanade den som menade att en registeruppgift inte stämde att
anmäla det till henne. Hon berättade också att hon skulle återkomma med en rapport om
jämställdheten i förhandlingarna och med en jämförelse med kongressen 2015, och att hon
även skulle delta i några beredningsgruppers arbete och mäta jämställdheten där.
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§ 18
Ajournering
Förhandlingarna ajournerades klockan 10.15 för behandling av verksamheten 2015–2016 på
mötestorg.
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Torsdagen den 29 juni 2017

ANDRA SESSIONEN
Ordförande: Robert Damberg
Elin Lundgren
Sekreterare: Jenny Tapper
Camilla Berner

§ 19
Återupptagande av förhandlingarna
Förhandlingarna återupptogs klockan 11.33.
§ 20
Hälsning från Miljonlotteriet
Förbundsordförande Johnny Mostacero uttryckte sin glädje över våra noder. En av dem är
Miljonlotteriet, som är en viktig nod för oss, och utöver de ekonomiska resurser lotteriet ger
så kommunicerar de tydligt ändamålet med lotteriet. Miljonlotteriets film om vart de pengar
som fås in går visades för ombudsförsamlingen.
Miljonlotteriets representanter Ahmad Shah Said och Cherry Malmros framförde hälsningar
och överlämnade en check på överskottet: 63 849 914 kr.
Johnny tackade Miljonlotteriet för överskottet och det arbete de gör, och överlämnade
presenter.
§ 21
Hälsning från SLAN
Anders Andersson, ordförande för Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN,
lyfte fram att i dagsläget behöver SLAN verkligen mobilisera i narkotikafrågan. Den har
tidigare ansetts vara en så självklar fråga att den inte behövt prioriteras, men läget är
annorlunda i dag med en mer accepterande inställning och legaliseringsdebatt. Anders
underströk att vi måste vara tydliga aktörer i legaliseringsdebatten. SLAN har fattat beslut
om nio principer om en framtida svensk narkotikapolitik och kommer att genomföra
seminarier i frågan, och man gör, tillsammans med NBV, kampanjen Prevent – don’t
promote. Anders önskade lycka till med kongressen och såg fram mot att lyssna på
förhandlingarna.
Förbundsordförande Johnny Mostacero tackade och överlämnade en present.
§ 22
Hälsning från riksdagens nykterhetsgrupp
Lars-Axel Nordell från riksdagens nykterhetsgrupp lämnade även en hälsning från talman
Urban Ahlin. Lars-Axel sade att i dag är det sexton ledamöter som är medlemmar i gruppen,
så de kanske inte är så många, men desto duktigare! Gruppen vill verka för en restriktiv
alkohol- och narkotikapolitik och vara ett stöd för de ledamöter i riksdagen som tycker att det
är viktiga frågor.
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Vice förbundsordförande Andrine Winther tackade och överlämnade en present. Hon
uppmanade alla att prata med sina riksdagsledamöter, för att ge kunskap och driva på i
frågorna.
§ 23
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2015 och 2016
Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska berättelserna behandlades vid mötestorg och
ansågs därför vara föredragna. Inga förslag på ändringar hade kommit in. Mötesordförande
Robert Damberg föredrog beslutsordningen.
Kongressen beslöt
att

lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende 2015 och 2016 till
handlingarna.
§ 24

Behandling av IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse avseende 2015 och 2016
Ungdomsstiftelsens årsberättelser behandlades vid mötestorg och ansågs därför vara
föredragna. Inga förslag på ändringar hade kommit in.
Kongressen beslöt
att

lägga förvaltningsberättelserna, resultaträkningarna, balansräkningarna och
revisionsberättelserna för IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse avseende 2015 och 2016 till
handlingarna.
§ 25

Behandling av IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond avseende
2015 och 2016
Årsberättelserna för kursgårds- och samlingslokalsfonden behandlades vid mötestorg och
ansågs därför vara föredragna. Inga förslag på ändringar hade kommit in.
Kongressen beslöt
att

lägga förvaltningsberättelserna, resultaträkningarna, balansräkningarna och
revisionsberättelserna för IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond
avseende 2015 och 2016 till handlingarna.
§ 26

IOGT-NTO:s årsredovisningar avseende 2015 och 2016
Årsredovisningarna behandlades vid mötestorg och ansågs därför vara föredragna. Inga
förslag på ändringar hade kommit in.
Kongressen beslöt
att
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lägga IOGT-NTO:s årsredovisningar för 2015 och 2016 till handlingarna.

§ 27
Behandling av revisorernas berättelser avseende 2015 och 2016
Revisorernas berättelse föredrogs på mötestorget. Revisorerna tillstyrkte att kongressen
skulle fastställa resultaträkningarna och balansräkningarna för 2015 och 2016 och att
kongressen skulle bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2015 och
2016.
Kongressen beslöt
att

lägga revisorernas berättelser för 2015 och 2016 till handlingarna.
§ 28

Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar för 2015 och
2016
Kongressen beslöt
att

fastställa balans- och resultaträkningar för 2015 och 2016.
§ 29

Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen
Kongressen beslöt
att

bevilja IOGT-NTO:s förbundsstyrelse ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015 och
2016.
§ 30

Information om motionstorg
Josefine Larsson informerade om hur motionstorget fungerade och hur resultatet av torget
skulle sammanställas. Sammanställningen kommer att delas ut inför behandling av
motionerna 18–57 i plenum lördag 1 juli.
§ 31
Sång
Erik Winnfors Wannberg utsågs till allsångsledare och ledde ombudsförsamlingen i sång nr
16 ur Folkrörelsesångboken, Vill du våga en dust.
§ 32
Ajournering
Förhandlingarna ajournerades för lunch klockan 12.09. Återsamling efter motionstorget sker
klockan 15.30.
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Torsdagen den 29 juni 2017

TREDJE SESSIONEN
Ordförande: Elin Lundgren
Anders Häregård
Sekreterare: Jenny Tapper
Camilla Berner

§ 33
Återupptagande av förhandlingarna
Förhandlingarna återupptogs klockan 15.30.
§ 34
Hälsning från folkhögskolorna
Mats Kempinsky, rektor på Tollare folkhögskola, och Sören Eriksson, rektor på
Wendelsbergs folkhögskola, ville lämna en gemensam hälsning från folkhögskolorna. De
påminde om att Tollare och Wendelsberg är två av IOGT-NTO:s noder, och om att
stadgeändringen från förra kongressen gör att folkhögskolorna inte längre har sina
förhandlingar i samband med IOGT-NTO:s kongress, utan samlas till en separat stämma.
Folkhögskolestämmorna 2017 genomförs den 18–19 november på Wendelsberg.
Mats framhöll att kursutbudet på Tollare och Wendelsberg utvecklas och att skolorna gör
saker som är till nytta för IOGT-NTO, men det förutsätter att förbundet och medlemmarna
också måste också komma och ta del av det som ordnas.
Sören påminde om att möjligheten till utbildningar på distans ger öppningar även för en
förening eller ett distrikt att göra en rörelsenära kurs i samarbete med folkhögskolorna. Han
slog även ett slag för de allmänna kurserna som en möjlighet för den som vill komplettera
gymnasieutbildning inför vidare studier. Han bad om spridning av information om de
allmänna kurserna eftersom de verkar ha fallit lite i glömska.
Till sist önskade folkhögskolornas rektorer kongressen lycka till.
Förbundsordförande Johnny Mostacero tackade och skickade med en hälsning tillbaka från
kongressen.
§ 35
Praktisk information om beredningsgruppsarbetet
Peter Moilanen informerade om hur arbetet med beredningsgrupper är upplagt.
Ombuden samlades i de grupper de delats in i för att ägna resten av förhandlingstiden under
dagen åt att diskutera Expedition 50 samt motionerna 1–17.
Följande föreslagna att-satser och motioner kommer att behandlas på motionstorget efter
lunch:
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1 Expedition 50
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta följande inriktningsbeslut:
att

det skapas förutsättningar för föreningar som inte är geografiskt bundna lokalt,
utan utifrån intresse eller andra gemensamma beröringspunkter,

att

det finns nätverk och andra engagemangsformer med olika intressen som
spänner över hela Sverige,

att

mottagandet av nya medlemmar är delat mellan central nivå och föreningar och
andra engagemangsformer där den centrala nivån har ett särskilt ansvar att
kontakta alla medlemmar, även de som varit med en tid, för att erbjuda dem att
utveckla sitt engagemang i föreningar och andra engagemangsformer. Målet är
att engagera dem på olika sätt,

att

regioner har ett ansvar för att kontakta medlemmar inom sitt geografiska område
för att erbjuda olika saker att aktivera sig inom,

att

nuvarande funktion med distriktskonsulenter byts ut till en med centralt
anställda konsulenter,

att

konsulenternas närvaro i landet fördelas utifrån befolkning och medlemsantal
snarare än utifrån dagens distriktsgränser. Vad som ska uppnås utgår från
kongressbeslut,

att

regionchefer arbetsleder grupper av anställda som fördelas inom regionen,

att

alla regioner i framtiden avlastas administrativt på något sätt. Exempel kan vara
ekonomi, IT, telefoni och annan administration som i stället ligger hos den
centrala nivån att lösa,

att

strategi för fastighetsförvärv och försäljning bestäms tillsammans inom vårt
IOGT-NTO och hanteras sedan av Våra Gårdar eller liknande,

att

fastigheter som ligger på strategiska orter, framtagna inom vårt IOGT-NTO, kan
förvaltas centralt,

att

IOGT-NTO består av 6–8 regioner i stället för 23 distrikt,

att

uppdraget för regionernas styrelser är bland annat följande: bestämma var lokal
verksamhet strategiskt ska utvecklas och stödjas, följa upp genomförd
verksamhet, bedriva alkoholpolitik gentemot landsting/region, skapa geografiska
mötesplatser och bedriva vissa utbildningar samt vissa regionala/länsvisa projekt
samt vara demokratisk medspelare och motvikt till förbundsstyrelsen i
organisationens utveckling, samt

att

alla medlemmar har rösträtt på regionårsmöten.

Förbundsstyrelsen föreslår vidare kongressen besluta följande
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att

utreda den demokratiska representationen på kongressen,

att

utreda om förtroendeuppdrag på alla nivåer skulle kunna vara tidsbegränsade,

att

nuvarande resursfördelningssystem fortsätter under en övergångsperiod tills
distrikt övergått i det nya systemet med följande undantag:

att

fullt konsulentstöd under övergångsperioden ges till samtliga distrikt exklusive
Gotland (undantag 1),

att

riktat utvecklingsstöd under övergångsperioden tills distrikt övergått i det nya
systemet ges utifrån 2017 års nivå vilket innebär att inget ansökningsförfarande
behövs (undantag 2),

att

regionerna har ett omställningsstöd under åren 2018 och 2019 för att utveckla
verksamhet, samt

att

notera att förbundsstyrelsen har för avsikt att kalla till extra kongress våren 2018.

Motion nr 1 – Slopa distrikt bilda regioner, Motion nr 2 – Resursfördelning
inom IOGT-NTO, Motion nr 3 – Ny utformning av distriktskonsulentstödet,
Motion nr 4 – Resursfördelning inom IOGT-NTO, Motion nr 5 – Ny
resursfördelning, Motion nr 6 – Bättre resursfördelning, Motion nr 7 –
Konsulentstöd, Motion nr 8 – Decentralisering för tillväxt över hela landet,
Motion nr 9 – Riktat utvecklingsstöd till distrikten, Motion nr 10 – Resurser till
distrikt och lokalt föreningsarbete, Motion nr 11 – Demokrati och deltagande,
Motion nr 12 – Omorganisation av förbundet, Motion nr 13 – Behåll kapitalet i
distriktet (alt. regionen), Motion nr 14 – Stöd eller avveckla distriktsråden,
Motion nr 15– Konsekvensändring av stadgar, Motion nr 16 – Möjliggör för
inlandets föreningar att överleva, Motion nr 17 – Bra arbetsledning
I motion nr 1 – Slopa distrikt bilda föreningar förslår Kjell Hedström, 398 Hem & Härd i
Långshyttan, kongressen besluta
att

slopa distriktsindelningen och bilda regioner i landet.

I motion nr 2 – Resursfördelning inom IOGT-NTO föreslår Bo Axelsson i Fagersta
kongressen besluta
att

varje distrikt med anställd konsulent erhåller 500 000:-,

att

varje av de tre storstadsdistrikten därutöver erhåller 400 000:-,

att

utbetala 600:- per betalande medlem till distrikten,

att

distrikten därav ska besluta om stöd till föreningar per medlem till varje aktiv
förening samt

att

avsätta 3 miljoner i utvecklingsstöd att fördelas till föreningar och eventuella
kretsar.

I motion nr 3 - Ny utformning av distriktskonsulentstödet förslår IOGT-NTO Västerbottens
distriktsårsmöte kongressen besluta
att
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ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med representanter från
distrikten utreda utformning av kraven för ett konsulentstöd till distrikten, där

kraven sätts per distrikt, och utgår från parametrar som handlar om engagemang,
aktivitet och föryngring i varje distrikt, samt
att

det nya systemet för distriktskonsulentbidrag börjar gälla 1 januari 2018.

I motion nr 4 – Resursfördelning inom IOGT-NTO förslår distriktsårsmötet i IOGT-NTO
Göteborgs och Bohus läns distrikt kongressen besluta
att

varje distrikt med anställd konsulent erhåller 500 000:-,

att

varje av de tre storstadsdistrikten därutöver erhåller 400 000:-,

att

utbetala 600:- per betalande medlem till distrikten,

att

distrikten därav ska besluta om stöd till föreningar per medlem till varje aktiv
förening, samt

att

avsätta 3 miljoner i utvecklingsstöd att fördelas till föreningar och eventuella
kretsar.

I motion nr 5 – Ny resursfördelning föreslår distriktsårsmötet i Kalmar IOGT-NTO-distrikt
kongressen besluta
att

ekonomiska resurser omfördelas från förbund till distrikt,

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att omgående tillsätta en grupp med representanter
från distrikt och förbundsstyrelse,

att

arbeta fram hur stor omfördelningen från förbund till distrikt ska vara för att nå
ett hållbart system,

att

de distrikt som väljer att ha en heltidsanställd konsulent erhåller fullt
konsulentstöd, d.v.s. 400 000,

att

de distrikt som väljer att ha en deltidskonsulent, erhåller stöd för, som
procentuellt är baserat på det fulla konsulentstödet, samt

att

det nya resursfördelningssystemet börjar gälla från 2018-01-01.

I motion nr 6 – Bättre resursfördelning föreslår Niklas Christerson, IOGT-NTO Trots Allt!
samt distriktsordförande i IOGT-NTO Uppsala län, kongressen besluta
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att

varje distrikt erhåller ett grundstöd på 250 000 kronor per år,

att

varje distrikt erhåller ett medlemsstöd på 600 kronor per betalande medlem per
år,

att

varje distrikt erhåller ett medlemsökningsstöd på 400 kronor för nya medlemmar
som betalar sin medlemsavgift första året och 400 kronor för de som betalar sin
andra medlemsavgift,

att

avsätta 2 miljoner per år för projektstöd till föreningar och nätverk, samt

att

avsätta 4 miljoner per år för regionala utvecklingsprojekt.

I motion nr 7 – Konsulentstöd föreslår distriktsårsmötet i Gävleborg kongressen besluta
att

varje distrikt ska ha möjligheten att välja på två metoder för användning av
konsulentstödet.
1. Som i dag: En ”penningpåse” om 400 000 kr kopplat till minst 60 procents
tjänstgöringsgrad.
2. Distriktet ansöker om en summa kopplat till sin ansökan av det riktade
utvecklingsstödet där eventuella projektidéer och alternativa sätt att fortsätta
bedriva och leda verksamheten beskrivs. Ansökan kan omfatta högst en 3årsperiod. Personal från förbundet – utvecklingskonsulenter? – blir
kontaktytan mellan förbundet och distrikt vad gäller fortlöpande uppföljning
av distriktens arbete.

I motion nr 8 – Decentralisering för tillväxt över hela landet föreslår distriktsårsmötet i
IOGT-NTO Örebro län kongressen besluta
att

det genomförs en regional reform där resurserna decentraliseras och blir mer
regionalt fördelade enligt andan i motionen,

att

reformen planeras och genomförs tillsammans med representanter från alla
deltagande distrikt,

att

förbundet ska behålla resurser centralt för internationella arbetet, Accent,
Alkoholfrågor (nationell fakta och påverkan) och Insamling, samt

att

förbundet utlokaliserar centrala funktioner (servicetjänster för hela landet) på
olika regionala kontor, t.ex. ekonomi, medlemsservice, kommunikation etc.

I motion nr 9 – Riktat utvecklingsstöd till distrikten förslår distriktsårsmötet i IOGT-NTO
Gävleborg kongressen besluta
att

det riktade utvecklingsstödet anpassas bättre till de faktiska förhållanden som
råder för distrikten genom att ändra ansökningstiden till sista april, ge besked om
stödet senast juni samt begära redovisning till sista mars nästkommande år.

I motion nr 10 – Resurser till distrikt och lokalt föreningsarbete föreslår Njudungskretsen av
IOGT-NTO-rörelsen kongressen besluta
att

distrikt och föreningar tilldelas mera resurser och då skapas möjligheter för en
innehållsrik och hållbar lokal verksamhet.

I motion nr 11 – Demokrati och deltagande föreslår Tobias Tengström, IOGT-NTO, Mats
Heden, 666 Wang Electronics co Ltd, samt Ewa Wiman, IOGT-NTO 5605 Linköping
kongressen besluta
att
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i alla de distrikt där det finns lokalföreningar ska medlemmar inte placeras i
direktansluten, utan placeras i en lokalförening, samt

att

de medlemmar som i dag är med i direktansluten flyttas över till lämplig
lokalförening i de fall att de är medlemmar i distrikt där det finns lokalföreningar.

I motion nr 12 – Omorganisation av förbundet förslår Bengt Isaksson, medlem i 306 Fridsam
av IOGT-NTO i Vetlanda och ordförande i Njudungskretsen av IOGT-NTO kongressen
besluta
att

förslaget till den organisatoriska förändringen blir föremål för rådslag eller
remiss till föreningarna innan kongress år 2019, samt

att

eventuell organisationsförändring beslutas då.

I motion nr 13 – Behåll kapitalet i distriktet (alt. regionen) föreslår Maria Gripenhoftner
kongressen besluta
att

kapital (överskott) som finns inom distrikten stannar inom distriktet alt. regionen
och inte förs till central/riksnivå även efter en ev. omvandling i enighet med
Expedition 50.

I motion nr 14 – Stöd eller avveckla distriktsråden föreslår Maria Gripenhoftner kongressen
besluta
att

uppdra till förbundsstyrelsen att utreda distriktsrådens vara eller icke vara i vårt
framtida IOGT-NTO och utifrån det komma med åtgärder för att antingen
avveckla eller stötta distriktsråden, samt

att

en stadgeändring görs av § 5:12 där ”distriktsråd” byts ut mot ”distriktsstyrelse”
gällande rätten att ta beslut att upplösa krets samt att kvarvarande egendom
förfogas av distriktet och inte distriktsrådet.

I motion nr 15– Konsekvensändring av stadgar föreslår David Svensson och Per Wihlborg
IOGT-NTO Skåne kongressen besluta
att

under § 2:8 införs texten
”Förbundsstyrelsen ska ge stöd åt distrikten och medverka till förnyelse,
effektivitet och struktur”.

I motion nr 16 – Möjliggör för inlandets föreningar att överleva föreslår Maria Gripenhoftner
kongressen besluta
att

IOGT-NTO vid ett ev. förändringsarbete i enighet med Expedition 50 också
fortsättningsvis kommer tillhandahålla service, föreningsstöd, uppmuntran till
aktivitet och ett fortsatt medlemsvärvande även i inlandet.

I motion nr 17 – Bra arbetsledning föreslår Niklas Christerson kongressen besluta
att
20

det på förbundsnivå avsätts resurser för en person som särskilt arbetar med att ge
stöd till lokala arbetsledare,

att

arbetsledarnätverket utvecklas för att möjliggöra erfarenhetsutbyte, samt

att

alla nya arbetsledare i IOGT-NTO erbjuds introduktionssamtal och utbildningar.
§ 36

Ajournering
Förhandlingarna ajournerades till klockan 8.30 fredag 30 juni.
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Fredagen den 30 juni 2017

FJÄRDE SESSIONEN
Ordförande: Anders Häregård
Åsa Hagelstedt
Sekreterare: Camilla Berner
Tobias Wallin

§ 37
Förhandlingarnas återupptagande
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 08.32.
§ 38
Parentation
Eva Blomqvist höll en stämningsfull parentation till minne av de medlemmar som lämnat oss
och deras fina insatser för vår organisation. Hon nämnde särskilt Stig Kroon som spelade en
betydande roll för IOGT-NTO-rörelsen genom sitt stora engagemang, både nationellt och
internationellt.
§ 39
Justering av röstlängden
Anders Häregård, presidiet, gick igenom de förändringar som gjorts på ombudsbänkarna
inför dagens session.
Kongressen beslöt därefter
att

fastställa röstlängden till 96 röstberättigade ombud.
§ 40

Hälsning från framtiden
Elsa Winther framförde ett tack till IOGT-NTO:s ombud för att de var här och arbetade för
att världen ska bli bättre framförallt för barnen. Hon sa att hon såg fram emot den dagen när
hon själv ska få sitta med och diskutera frågorna.
Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, tackade Elsa och sa att efter den fina hälsningen orkar
de vuxna arbeta ännu mer och överlämnade en present.
§ 41
Hälsning från DNT – Edru Livsstil
Sigmund Korslid från DNT – Edru Livsstil i Norge framförde en hälsning till kongressen.
Han berättade om Edru Livsstils arbete i Norge med nyanlända som i stor utsträckning
kommer från Etiopien och att det har resulterat i många nya medlemmar och ett samarbete
mellan länderna. Han önskade IOGT-NTO-kongressen lycka till med arbetet framöver och
överlämnade kaffe från Etiopien och en mugg att dricka det ur till Johnny Mostacero.
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Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, tackade för gåvan och överlämnade en present och
hälsning tillbaka till DNT – Edru Livsstil.
§ 42
Hälsning från KSAN
Ulrike Deppert framförde en hälsning från KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i
Alkohol- och Narkotikafrågor. Hon hälsade att KSAN med stort intresse följer IOGT-NTO:s
arbete med alkoholnormen och önskade lycka till med framtida insatser.
Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen, hälsade tillbaka och
överlämnade en present.
§ 43
Ordningsfråga
Per Wihlborg, Skåne, påpekade att beslut som kongressen fattat gäller till dess att ett nytt
beslut fattats i frågan. Med det ville han påminna om att kongressen 2015 biföll en motion
om att glass är gott och att detta beslut även bör efterlevas denna kongress.

Förbundsstyrelsen noterade ordningsfrågan och bad att få återkomma i ärendet.
§ 44
Ajournering av förhandlingarna
Förhandlingarna ajournerades klockan 08.59 för alkoholpolitiskt seminarium.
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Fredagen den 30 juni 2017

FEMTE SESSIONEN
Ordförande: Åsa Hagelstedt
Robert Damberg
Sekreterare: Tobias Wallin
Mikaela Bexar

§ 45
Återupptagande av förhandlingarna
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 10.33 med sång nr 60 i Folkrörelsesångboken, Trots allt!, under ledning av Erik Winnfors Wannberg.
§ 46
Diverse information
Presidiet informerade om att det förekommit allergiska reaktioner baserade på starka dofter
så de påminde om att man ska vara restriktiv med starka dofter.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen också (med hänvisning
till Per Wihlborgs påpekande under föregående session) tycker att glass är gott. Andrine
informerade glatt att samtliga ombud kommer att få en kula av den hemgjorda glassen som
säljs nere i receptionen.
§ 47
Utdelning av Årets eldsjäl
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, informerade om utmärkelsen Årets eldsjäl och presenterade
årets mottagare Farida Al-Albani med följande motivering:
Farida, fast hon bara är en person är hon engagerad som flera personer tillsammans.
Det Farida initierar blir lyckat, välkomnande, engagerat och inspirerar många
medlemmar i IOGT-NTO-föreningen Vildvuxen i Stockholm.
Farida har bland annat arrangerat stand-up-kvällar med endast kvinnor på scenen där
stämningen var så bra att taket lyfte. I detta öppna arrangemang var alkoholen en ickefråga och rummet fylldes med skratt och livslust.
Det är svårt att beskriva med ord vad Farida betytt för föreningen Vildvuxen men en
sak är säker. Hon har öppnat upp huset på Klara Södra Kyrkogata och Vildvuxens
verksamhet för många människor som annars inte skulle hitta till oss i rörelsen. När
Farida arrangerar evenemang vill alla vara där, för det blir alltid lärorikt och roligt att
komma dit.
För den skull är hon en riktig eldsjäl och hon kommer fortsätta välkomna nya
medlemmar till rörelsen på många kreativa sätt även framöver.
Farida, som var med på videolänk, blev skakig av glädje och tackade för utmärkelsen. Med ett
fantastiskt hus mitt i Stockholm är det svårt att inte vara eldsjäl, sa hon. Hon tackade dem
som stöttat henne i verksamheten och möjliggjort det arbete som gjorts tillsammans. Om alla
hjälps åt blir vi en större rörelse, betonade hon.
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§ 48
Information om jämställdhetsmätning
Jämställdhetsmätare Maria Hampusgård redovisade status från torsdagens mätningar. Hon
hade gjort mätningar från de fyra sessionerna och två av beredningsgrupperna.
Tittar man på könsfördelningen i församlingen så är den jämställd enligt gängse definition
(inom intervallet 40–60 procent). Ombudsförsamlingen (anmälda ordinarie ombud) består
av 45 kvinnor (45 procent) och 54 män. De närvarande från förbundsstyrelsen är 5 kvinnor
(50 procent) och 5 män.
Session
Arbetsordning
Expedition 50, grupp 1
Expedition 50, grupp 2

Talartid
13 min
60 min
60 min

Totalt
Kvinnor
39 %
22 %
36 %

Totalt
Män
61 %
78 %
64 %

Ombud
Kvinnor
29 %
22 %
36 %

Ombud
Män
61 %
78 %
64 %

Den totala taltiden under diskussionen om arbetsordningen fördelades på 61 procent män
och 39 procent kvinnor, det vill säga strax utanför den ”godkända” fördelningen. I
beredningsgrupperna var det dock en något större snedfördelning.
Kommentar från golvet: ”En kvinna kan säga samma sak som en man fast på kortare tid, det
syns tydligt i de här siffrorna.”
Fördelning av total talartid under torsdagen framgår av grafen nedan.

§ 49
Information från presidiet angående hantering av Expedition 50
Åsa Hagelstedt, presidiet, redogjorde för presidiets förslag på hur diskussioner och beslut
avseende Expedition 50 ska hanteras.
Samtliga frågor (förbundsstyrelsens förslag och aktuella motioner) har grupperats i fem olika
ämnesgrupper:
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Engagemangsformer
o Förbundsstyrelsens att-sats 1–4
o Motion nr 11






Geografisk indelning
o Förbundsstyrelsens att-sats 11–12
o Motion nr 1, 8, 12, 14, 15
Demokrati
o Förbundsstyrelsens att-sats 13–15
Fastigheter
o Förbundsstyrelsens att-sats 9–10
Konsulenter och resurser
o Förbundsstyrelsens att-sats 5–8, 16–20
o Motion nr 2–7, 9, 10, 13, 16, 17

Varje pass inleds med att motionärerna föredrar sina motioner och därefter lämnas ordet
fritt med anledning av punkterna som ingår i den ämnesgruppen. Samtliga förslag på bifall,
avslag, tillägg eller ändringar samlas ihop, men besluten fattas i slutet på dagen efter att
samtliga fem ämnesgrupper har diskuterats. Det innebär att presidiet avslutar varje pass
genom att sammanfatta samtliga inkomna förslag som rör ämnesgruppen innan kongressen
går vidare till nästa. Tanken bakom detta upplägg är att många av frågorna är kopplade till
varandra och att presidiet vill undvika att beslut behöver rivas upp för att det i en senare
session fattas motstridiga beslut.
Per Wihlborg, Skåne, undrade varför man inte inkluderat delar av förbundets budget i
paketet. Många av delarna i budgeten bygger på tankar i Expedition 50 och kommer att
påverkas av vilka beslut vi fattar här.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, höll med Per om att den föreslagna budgeten är nära
knuten till dagens diskussion men höll fast vid att den bör behandlas efteråt. Hon förklarade
att förbundsstyrelsen kommer att se över förslaget till budget inför morgondagen om det
fattas beslut i dag som avviker från tankar förbundsstyrelsen baserat budgetförslaget på.
Per Wihlborg accepterade förbundsstyrelsens svar.
Kongressen beslöt
att

hantera diskussionen om Expedition 50 enligt presidiets förslag.
§ 50

Redovisning från beredningsgrupperna Expedition 50
Ordförande från respektive beredningsgrupp gjorde en kort sammanfattning av gårdagens
diskussioner i de sex beredningsgrupperna.
Ulf Eriksson, beredningsgrupp 1, berättade att det mesta i förbundsstyrelsens förslag känns
helt naturligt och att mycket av detta går att genomföra redan i dag. Generellt sett ska
erbjudanden från förbundet ses som erbjudanden snarare än tvingande åtgärder, det kan
gälla allt från ekonomiska tjänster till förvaltning av fastigheter.
Man kanske bör testa långsamt så att man inte svänger om hela organisationen i ett steg.
Sedan är rörelseperspektivet väldigt viktigt, glöm inte bort UNF och Junis i diskussioner,
uppmanade han. Den geografiska frågan är en svår fråga att hantera, framför allt för de norra
distrikten där avstånden redan i dag är stora.
Bo Axelsson, beredningsgrupp 2, berättade att de hade haft en bra diskussion i sin grupp,
men att det var svårt att sammanfatta gruppens diskussioner i tydliga gemensamma åsikter.
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En fråga som stack ut i diskussionen var frågan om extrakongress under våren 2018. Det är
inte relevant att kalla till en extrakongress om man inte har kommit fram till något konkret
att besluta om.
Gunvor Nygren, beredningsgrupp 3, konstaterade att de hade haft en bred diskussion. Den
var enig i att det viktigaste var att det händer något, men exakt vad som ska hända är en
svårare fråga. Det som tog upp störst tid i diskussionen var frågan om den geografiska
indelningen. Framför allt i norra Sverige kan det bli väldigt stora geografiska områden och
det riskerar att försvåra engagemanget. Gunvor skickade med en påminnelse om att vi
faktiskt åtar oss att stå bakom och genomföra de beslut som kongresserna beslutar,
diskussionen är viktig och när vi kommer härifrån är det vårt gemensamma ansvar att se till
att det vi beslutar blir genomfört så bra som möjligt.
Gunilla Granqvist, beredningsgrupp 4, berömde presidiet för den föreslagna arbetsordningen. De hade genomfört diskussionen i beredningsgruppen enligt samma uppdelning.
Tyvärr hade gruppen inte hunnit igenom alla punkter utan fokuserat på engagemang och
organisation. Kontakten med nya medlemmar är otroligt viktig, men gruppen kunde inte
enas om huruvida den ska hanteras lokalt eller centralt. Det viktigaste är att alla nya
medlemmar blir kontaktade. När det kommer till organisationsstruktur och geografisk
indelning var alla överens om att förändring krävs, dock var det skilda uppfattningar om hur.
Oavsett väg framåt krävs det tid och förankring, nuvarande förslag känns lite väl forcerat och
genom att stressa igenom så här viktiga frågor riskerar man att missa viktig input. Gunilla
avslutade med att poängtera rörelseperspektivet, hela IOGT-NTO-rörelsen måste involveras.
Maria Kornevik Jakobsson, beredningsgrupp 5, berättade att gruppen hade fokuserat på
personalfrågorna. De uppmanade till jämförelser med andra organisationer som genomfört
motsvarande resa. Vad händer i de orter som hamnar utanför den prioriterade 50-listan?
Generellt sett var gruppen positiv till förbundsstyrelsens förslag, men delar av gruppen hyste
oro för hastigheten på resan. En stor farhåga som är viktig att hantera är att en centralisering
av många frågor innebär att dagens eldsjälar känner att de kan trappa ner sitt engagemang.
Avslutningsvis berättade Maria att gruppen var överens om att förbundsstyrelsen troligen
inte vill oss illa.
Jan Söderström, beredningsgrupp 6, tackade för initiativet att ta tag i den nedåtgående
spiralen. Det är stor skillnad mellan distrikten, vissa fungerar bra och vissa fungerar mindre
bra. Det innebär att förändringen kommer att innebära försämringar för vissa och
förbättringar för andra. Glöm inte bort UNF, Junis och NSF så att vi tillsammans kan hitta en
lösning för hela rörelsen, uppmanade han. Generellt hade gruppen en tveksamhet till större
geografiska områden, då medlemmarna i gruppen inte såg hur detta kommer att gynna
engagemanget eller få medlemsantalet att öka. Jan jämförde med MHF där motsvarande
förändring inte hjälpt upp deras situation, medan NBV har flera positiva erfarenheter från
sin resa. Centralt anställd personal med gemensam administration känns bra. Gruppen
efterlyser en redovisning av hur det har gått i pilotdistrikten.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade på några av frågorna som dykt upp i
diskussionerna.
 Förbundsstyrelsens syn på föreningar har inte ändrats, föreningar är och kommer
alltid att vara grunden i vår organisation. Men vi måste hitta andra engagemangsformer som ett komplement för att nå nya målgrupper.
 Arbetsgivaransvar och administration av personal ska inte blandas ihop med den
praktiska arbetsledningen som även framöver måste hanteras av de lokalt
förtroendevalda.
 Det finns ingen karta över tänkta regioner, antalet regioner är en uppskattning av hur
många enheter som borde kunna fungera, men exakt antal är inte fastställt.
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Vad är skillnaden mellan inriktning, utredning och faktiska beslut? Inriktningsbeslut
är högre mål som måste konkretiseras innan man fattar detaljerade beslut.
Utredningar är frågor där vi måste titta djupare innan vi kan ta ställning till vad som
behöver ändras.
§ 51

Justering av röstlängden
Mohammed Abdi Osman, Uppsala län, anmälde närvaro.
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 97 röstberättigade ombud.
§ 52

Expedition 50 – ämnesgruppen engagemangsformer
Tobias Tengström, motionär, föredrog motion nr 11 – Demokrati och deltagande. Om vi låter
medlemmar stå utanför den vanliga föreningsformen säger vi att de inte behöver vara en del
av vår demokrati och att vi inte bryr oss om deras åsikter. I dag bygger all verksamhet på
föreningar och direktanslutna medlemmar glöms bort och de kallas sällan till årsmöten eller
liknande. Därför bör vi inte direktansluta nya medlemmar så länge som vi har nuvarande
struktur med all representation via föreningar.
Bo Axelsson, Västmanland, störde sig på förbundsstyrelsens bruk av begreppet ”vårt IOGTNTO”. Det känns som ett semantiskt grepp som används för att elda massorna, men är
semantiskt åt pipan. Han framförde också att föreningen är vår viktigaste organisationsform
och det finns en stark koppling mellan att lyckas som förening och att ha en egen lokal med
mycket verksamhet. Det finns även en koppling till barn- och ungdomsverksamhet.

Bo föreslog kongressen besluta
att
att
att
att

konsekvent stryka ”vårt” från alla ställen i dokumentet där det står ”vårt IOGTNTO” och ersätta med enbart ”IOGT-NTO”,
föreningen är vår viktigaste verksamhetsnivå och i dialog med framgångsrika
föreningar sker ett arbete för att utveckla föreningsarbetet,
avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats om att fördela ansvaret för mottagande av
nya medlemmar, samt
att när det gäller att-satserna 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 och 19 ska ett arbete ske för att
utveckla dessa till kongressen 2019 i samarbete med övriga förbund inom
rörelsen.

Virre Annergård, Stockholm, var kritisk mot förbundsstyrelsens pedagogik.
Förbundsstyrelsen framför det som att om vi inte gör som förbundsstyrelsen föreslår så faller
allt samman. Virre undrade även hur många föreningar ute i landet som vet om att
diskussionen om Expedition 50 pågår.
Marit Normasdotter, Stockholm, yrkade bifall till motion nr 11. Hon berättade om att hon
inte blev kontaktad när hon blev medlem och ville inte att någon annan skulle drabbas av
samma sak som hon.
Marie Post, Skaraborg, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag, att-sats 1–4. Lokalt
engagemang är otroligt viktigt och alla nya sätt att engagera lokala medlemmar är bra.
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Magnus Lagergren, Örebro, yrkade bifall på förbundsstyrelsen förslag, att-sats 1–4, och
yrkade avslag på motion nr 11. Han menade att motion nr 11 inte behövs om man bifaller
förbundsstyrelsens förslag, att-sats 1–4. Även som direktansluten medlem kan man engagera
sig vilket Magnus själv är ett bevis på.
Viveca Aldebert, Kalmar, efterfrågade mer information om hur det faktiskt har gått i de olika
pilotdistrikten.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på motion nr 11. Man måste
kunna gå med i ”bara” IOGT-NTO utan att tvingas in i en viss förening. Det ser olika ut över
landet med många ställen där det inte finns relevanta föreningar för nya medlemmar.
Niklas Christerson, Uppsala län, ville prata om första och andra att-satsen i
förbundsstyrelsens förslag. Vi behöver inte bifalla första att-satsen, eftersom det skulle
krångla till hanteringen och orsaka problem vid tolkning av stadgar etc. Niklas yrkade avslag
på förbundsstyrelsens första att-sats och bifall på förbundsstyrelsens andra att-sats.
Mats Heden, medlem, menade att föreningsformen är otroligt viktig och talade för motion nr
11.
Peter Bergström, Norrbotten, menade att hela Expedition 50 handlar om hur vi skapar ett
ökat engagemang. Hur blir vi större, bättre, vackrare och kan påverka mera? Men ta det i rätt
ordning; skapa engagemang först, diskutera organisation sedan. Hur ska vi organisera de nya
formerna så att de blir enkla, men samtidigt har sin plats i den demokratiska strukturen?
Peter yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag, att-sats 1–4.
Björn Karlsson, Jämtlands län, berättade att man i Jämtland är positiva och förändringsbenägna, men samtidigt lite oroliga. Jämtland är ett pilotdistrikt, men har inte kommit så
långt att man kan utvärdera resultatet. Som pilotdistrikt provade man direktdemokrati i
stället för ombud från föreningarna på årets distriktsårsmöte. Detta resulterade i betydligt
fler deltagare än tidigare år. Björn ifrågasatte om många av de mål och beslut vi fastställer på
kongressen verkligen är väsentliga. Till exempel medlemsvärvning, om inte distrikten går
hem och genomför det som kongressen beslutar så är diskussionen och besluten inte värda
något. Respekt för kongressbeslut är otroligt viktigt!
Per Wihlborg, Skåne, undrade vad motionärerna bakom motion nr 11 ser för hinder mot att
låta direktanslutna medlemmar delta i de olika föreningarna. Man kan delta i verksamhet i
flera olika föreningar oavsett om man är medlem eller ej. Att tvinga in medlemmar i en
förening kan resultera i att medlemmar slutar i stället för att engagera sig. Skåne har en
tradition av att jobba med direktanslutna medlemmar. Per yrkade avslag på motion nr 11.
Björn Lanefelt, Älvsborg, saknade en att-sats som lyfter fram samarbetet inom hela IOGTNTO-rörelsen. Vi hade mycket större och bredare verksamhet förut med dans, idrott, kultur
och liknande, förklarade han. Vi borde satsa mer på familjeverksamhet!
Robert Damberg, presidiet, sammanfattade de förslag som kommit in.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, påpekade att distrikt eller städer inte kan yrka vare sig
avslag eller bifall. Det är enbart ombuden som har förslagsrätt på kongressen, så alla
yrkanden i form av ”Xlands distrikt yrkar bifall” ska tolkas som ”ombud NN yrkar bifall”.
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Bo Axelssons samtliga förslag. Vi är
bra på att genomföra föreningsverksamhet, vi måste snarare fokusera på att hitta nya
kompletterande verksamhetsformer.
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Åsa Hagelstedt, presidiet, meddelade att detta var sista talaren i den här frågan innan
ajournering för lunch. Efter lunch återupptas förhandlingarna i denna punkt.
§ 53
Hälsning från Våra Gårdar och Studenthemmet Tempus
Torsten Friberg, multihattkonstnär med nuvarande fokus på fastigheter inom Våra Gårdar
och studenthemmet Tempus, berättade att vi inom rörelsen har ett fastighetsbestånd värt
2,5 miljarder kronor. Vi har inte lika många fastigheter som tidigare, men likväl har vi runt
600 fastigheter runtom i landet. Han berättade om gårdagens fantastiska besök i Ulvsbyn där
lokalen är fylld av verksamhet. Om vi skulle ha lika mycket verksamhet som i Ulvsbyn i alla
våra lokaler skulle vi inte behöva ha någon diskussion om Expedition 50, ansåg han.
Torsten berättade om bostadsbristen i Stockholm och att han stolt kunde meddela att man
precis invigt ett nytt hus med ytterligare 114 studentrum i Studenthemmet Tempus. Han
uppmanade alla medlemmar att tipsa sina barn och barnbarn att ställa sig i kö till ett rum på
Tempus. Kön består just nu av ungefär 7 000 förhoppningsfulla studenter, men som medlem
i rörelsen har man förtur i kön.
Våra Gårdar hjälper ungefär 10–15 fastigheter per år och varje satsad kronor på Våra Gårdar
ger 5 kronor tillbaka med hjälp av olika typer av statsbidrag.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, tackade Torsten med en bok.
§ 54
Veteranmedalj
Johnny Mostacero, förbundsordförande, berättade om en person som varit medlem sedan
1974. Personen har arbetat aktivt med folkhälsofrågor på olika sätt sedan 60-talet och fortsatt
med olika typer av förebyggande arbete. Personen har alltid varit duktig på att sprida våra
frågor i andra delar av samhället och har även varit partipolitiskt aktiv.
Personen alltid varit orädd för vad folk ska tycka, oavsett om det handlar om medlemmar,
förbundet eller folk utanför rörelsen. Hen har alltid haft vilja att utveckla IOGT-NTO och
aldrig varit rädd för att se in i framtiden och förstå att vi behöver utvecklas, samtidigt som
hen alltid har haft huvudet på skaft och ställt relevanta frågor. Både när det kanske gått för
fort framåt eller när någon vill stanna kvar i det som varit.
Personen har en lång lista med olika uppdrag. Han har varit aktiv i länsnykterhetsförbundet,
suttit i CAN:s styrelse, varit såväl distriktskonsulent som distriktsordförande, jobbat som
förbundsanställd och är nu även ombud på IOGT-NTO:s kongress. Välkommen upp: Björn
Karlsson, Jämtlands län.
Björn tackade för uppmärksamheten och menade att detta var ett ypperligt sätt att få tyst på
någon som har svårt att hålla talartiden i talarstolen. Han tackade för att han har fått
förmånen att vara med om allt detta som Johnny berättade om.
§ 55
Ajournering
Åsa Hagelstedt, presidiet, ajournerade förhandlingarna klockan 12.13.
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SJÄTTE SESSIONEN
Ordförande: Robert Damberg
Elin Lundgren
Sekreterare: Mikaela Bexar
Magnus Andersson

§ 56
Återupptagande av förhandlingarna
Mötet återupptogs klockan 13.30.
§ 57
Justering av röstlängden
Oscar Gomez Denis, Västernorrland, ersatte Ulla Thelin. Christina Biltberg, Västernorrland,
ersatte Ruby Ottosson.
§ 58
Fortsatt behandling av Expedition 50 – ämnesgruppen engagemangsformer
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för sin känsla att engagemangsformerna var
ganska färdigdiskuterade före lunchuppehållet och uppmanade alla att tänka på att det
behövs tid även till de andra ämnesgrupperna.
Börje Tjärnström, Västernorrland, föreslog kongressen besluta
att

det skapas förutsättningar för föreningar, nätverk, och andra engagemangsformer
med olika intressen som spänner över hela Sverige.

Marine Diedrichsen, Örebro, berättade att hon är från Kopparberg som är så litet att det
snart inte ens är en kommun. När det förra året kom många flyktingar startades ny
verksamhet och Kopparberg har nu den största junisföreningen i distriktet. Man vill också
starta scoutverksamhet. Det finns hur mycket engagemang som helst men man kryper ändå
på knäna eftersom det finns för lite folk. Marine önskade därför att Kopparberg, om
förbundsstyrelsens förslag går igenom, får bli en av de femtio orter som får lite mer hjälp.
Kenneth Eriksson, Göteborgs och Bohus län, kommenterade förbundsstyrelsens andra attsats om att det ska finnas nätverk och andra engagemangsformer med olika intressen som
spänner över hela Sverige. Han hade ingenting emot att det finns nätverk som inte är
geografiskt bundna. Om man ska kunna vara med i flera samtidigt undrade han dock om det
ska finnas någon begränsning när det gäller nätverkens representation på kongressen. Det
kan bli så att vi ser ut att vara fler än vi är, påpekade Kenneth.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, gav Kenneth Eriksson rätt i detta och påpekade
att förbundsstyrelsen föreslagit att representationen på kongressen ska utredas. Erik tyckte
också att det var roligt att det redan var så intensiv diskussion och sade att det långt ifrån
bara handlar om strukturer. Nätverk är inte så märkvärdigt som det låter, utan det handlar
om att de som är intresserade av exempelvis alkoholpolitik ska kunna hitta varandra lättare.
Även om detta går att göra redan nu handlar det om att uppmuntra den typen av
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engagemang. Ett annat exempel är att man kan bilda spelmansgrupper och ordna IOGTNTO:s spelmansstämma. När det gäller centralt mottagande av medlemmar trodde Erik att
alla håller med om att mottagandet fungerar på väldigt olika sätt. Vi behöver ett system, sade
Erik, och framhöll att det inte handlar om telemarketing och att uppgiften inte heller behöver
utföras av anställda. Det skulle till exempel kunna finnas ett nätverk av medlemmar som
ringer och hälsar nya medlemmar välkomna.
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för de yrkanden som fanns i ämnesgruppen
engagemangsformer.
§ 59
Expedition 50 – ämnesgruppen geografisk indelning (att-sats nr 11 och 12 i
förbundsstyrelsens förslag nr 1 – Expedition 50 samt motion nr 1 – Slopa
distrikt bilda regioner, motion nr 8 – Decentralisering för tillväxt över hela
landet, motion nr 12 – Omorganisation av förbundet, motion nr 14 – Stöd eller
avveckla distriktsråden och motion nr 15 – Konsekvensändring av stadgar)
Maria Gripenhoftner, Västerbotten, även motionär, föredrog motion nr 14 – Stöd eller
avveckla distriktsråden. Motionen handlar om att göra en översyn av distriktsråden. Hon
hade själv erfarenhet från ett distriktsråd som inte fungerat, även om det säkert finns
distriktsråd som fungerar också. Maria yrkade bifall till sin första att-sats, som hon noterade
att även förbundsstyrelsen hade yrkat bifall till. När det gäller den andra att-satsen, om en
stadgeändring, hade förbundsstyrelsen yrkat avslag. Maria hade tagit del av förbundsstyrelsens svar och kunde förstå att förslaget är problematiskt eftersom det gäller en
rörelsegemensam fråga. Hon tyckte också att förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring
var tillräckligt och instämde därför i förbundsstyrelsens avslagsyrkande. I enlighet med
motionen föreslog Maria kongressen besluta
att

uppdra till förbundsstyrelsen att utreda distriktsrådens vara eller icke vara i vårt
framtida IOGT-NTO och utifrån det komma med åtgärder för att antingen
avveckla eller stötta distriktsråden.

Magnus Lagergren, Örebro, även motionär, fick ordet med anledning av motion nr 8 –
Decentralisering för tillväxt över hela landet. Han hade dock ett nytt förslag och föreslog
kongressen besluta
att

alla distrikt ska starta en process tillsammans med förbundet att pröva
förutsättningarna att bilda större distrikt/regioner.

David Svensson, Skåne, även motionär, föredrog motion nr 15 – Konsekvensändring av
stadgar. I motionen föreslås att det i stadgarna ska anges att förbundsstyrelsen ska ge stöd åt
distrikten och medverka till förnyelse, effektivitet och struktur. Han sade att oavsett om vi
har distrikt eller regioner så ska förbundsstyrelsen stötta.
Jan Linde, förbundsstyrelsen, sade att förbundsstyrelsen i sina funderingar kring framtiden
hade konstaterat att distrikten ser väldigt olika ut. Vi borde fundera över hur vi långsiktigt
gestaltar en organisation i ett modernt land, sade Jan. Ska vi tänka i geografiska storheter
eller befolkningsstrukturer? Jan sade att förbundsstyrelsen varit tydlig i sitt resonemang om
att vi är och kommer att förbli en landsbygdsrörelse men att vi också måste kraftsamla på
orter som växer. Vi behöver sätta fokus på de femtio största, men det betyder inte att vi ska
överge någon. Jan framhöll också att det inte finns något färdigt förslag till regioner och att
det därför är lätt att stryka skrivningen om att det ska vara 6–8 regioner. Förbundsstyrelsen
kunde därför jämka sig med Magnus Lagergrens förslag. Jan poängterade att det blir viktigt
att ta hänsyn till befolkningsstrukturen och till exempel hur folk bor och pendlar. Han
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avslutade med att uttrycka sitt gillande av att ombuden är intresserade och lägger nya
yrkanden.
Mats Adolfsson, Södermanland, sade att om det blir 6–8 regioner skulle en region kunna
täcka hela Norrland. Han undrade hur man då ska kunna sammanträda. Mats tyckte att
förbundsstyrelsens att-sats nr 11 kunde ersättas med en skrivning om att IOGT-NTO består
av ett antal regioner eller distrikt där man så önskar.
Per-Åke Andersson, Östergötland, sade att förändring är nödvändig och att den ska vara
djärv men väl underbyggd. Han ansåg att två av förbundsstyrelsens förslag krävde mer
omfattande underlag. Det gällde dels frågan om införandet av regionen som administrativ
och ekonomisk enhet, dels frågan om direktdemokrati som inflytandeform. Per-Åke tyckte
att perioden fram till nästa ordinarie kongress ska användas till att arbeta fram och eventuellt
implementera utvecklingsförslag. Han tillade att han inte vill bromsa utvecklingen och att
han också vill att de andra förbunden involveras. Per-Åke föreslog kongressen besluta
att

förbundsstyrelsen ges i uppdrag att fram till nästa ordinarie kongress utreda och
utveckla frågorna om a) distrikt/region och b) de demokratiska
inflytandeformerna, samt

att

i övrigt ställa sig positiv till inriktningsbesluten.
§ 60

Information
Mötesordförande Robert Damberg upplyste om att den som ville lämna synpunkter på
förslaget till uttalande från kongressen skulle göra det till Andrine Winther,
förbundsstyrelsen, senast klockan 8.30 lördag morgon. Robert berättade också att den som i
efterhand vill se inspelningen från förhandlingarna kan göra det på webbadressen
nykter17.se.
§ 61
Fortsatt behandling av Expedition 50 – ämnesgruppen geografisk indelning
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, tyckte att förslagen var nödvändiga även om vissa kan
tycka att det kan svindla. Han tyckte att utgångspunkten i engagemang, utveckling och
förändring var bra och han hade på distriktsstyrelsesamlingen sagt att han kände sig
förväntansfull. Jan-Ove ville pröva möjligheterna men insåg också att det finns mycket kvar
att göra. Förbundsstyrelsens förslag innebär dock bara att vi säger vad vi måste ta oss an och
pröva. Han trodde inte att det kommer att gå så fort som förbundsstyrelsen tror men att man
måste försöka. Jan-Ove tyckte också att det är viktigt att se till hela landet och ville se en bred
process inför nästa kongress. Han efterfrågade en tydligare roll för distrikten i processen och
tillstyrkte Magnus Lagergrens förslag som han tyckte hade samlat detta på ett bra sätt. Vad
gäller namnet på de nya geografiska enheterna trodde han att det skulle kunna vara till
nackdel att kalla dem för regioner, något som kunde förväxlas med andra typer av regioner.
Niklas Christerson, Uppsala län, sade att han har varit distriktsordförande i två år och att
hans distrikt har runt tjugo föreningar och 1 200 medlemmar. Han har själv besökt nio av
föreningarna i år och de flesta har fått besök av någon i distriktsstyrelsen. Om IOGT-NTO i
stället hade bestått av 6–8 regioner hade en region kanske haft femtio föreningar och 4 000
medlemmar. Niklas kunde inte se hur styrelsen skulle mäkta med att ge stöd till så många.
Det intressanta här, sade Niklas, är inte siffrorna utan distriktens samordnande roll och
uppdrag att initiera ny verksamhet. Han tyckte att man skulle titta på frågan utifrån hur vi
kan samordna och lösa den ideella ledningen, till exempel genom vissa sammanslagningar
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och justeringar av distriktsgränser. Han hoppades att det finns mod att diskutera men också
mod att inte gå samma väg som många andra med regionalisering. Niklas föreslog
kongressen besluta
att

tillsätta en utredning som ser över distriktsgränser och möjliga
sammanslagningar av distrikt; utgångspunkten är att underlätta samordning av
föreningarnas behov och utveckling av ny lokal verksamhet.

Marie Post, Skaraborg, såg en möjlighet att stärka organisationen och arbeta mer
koncentrerat med det lokala. Hon hoppades på större engagemang och bättre alkoholpolitiskt
arbete och nämnde som exempel att NBV lyckats bra med regioner. Marie påpekade också att
en region inte behöver omfatta hela Norrland och att det kanske handlar om att de som
behöver kan samla sig i större områden. Hon varnade dock för fenomenet nimby, not in my
back yard, och tyckte att man skulle tänka på helheten. Det är vårt ansvar att det händer
något, avslutade Marie, och yrkade bifall till förbundsstyrelsens att-sats nr 11 och 12 samt till
förbundsstyrelsens förslag avseende motion nr 1, 8, 12 14 och 15.
Johnny Boström, Värmland, gillade uttrycket ”vårt IOGT-NTO” och talade om att kämpa
gemensamt för att stötta varandra och olika verksamheter och engagemangsformer. Han var
dock tveksam till att låsa sig till 6–8 regioner och yrkade bifall till Magnus Lagergrens
förslag. Johnny sade att vi måste tänka på att vara flexibla och påpekade att det ser väldigt
olika ut över landet. Förslaget till regioner behöver tas fram i dialog mellan distrikten och
förbundet och får ta den tid det tar, sade Johnny som dock hoppades att många av oss är ense
om att något måste göras. Vad gäller förbundsstyrelsens att-sats nr 12, om regionstyrelsernas
uppdrag, saknade han uppgiften att vara arbetsledning för en regionchef. Han ville gärna
höra hur förbundsstyrelsen hade tänkt om detta.
Lars Larsson, Jönköping, undrade hur medlemsutvecklingen ser ut om tio år om det rullar på
som nu. Lars ansåg att vi måste börja göra något med detsamma och han ville helhjärtat och
förtroendefullt ställa sig bakom förbundsstyrelsens förslag som han beskrev som väl
genomarbetat. Han konstaterade också att förslaget inte är fritt från kommande
förändringar, med tanke på den verklighet man kommer att möta efter hand.
Eric Tegnander, förbundsordförande för UNF, sade att han hade förstått att kongressen hade
diskuterat om man skulle vänta in övriga förbund eller inte. För UNF:s del ansåg han att det
går att göra saker i rörelsen utan att fatta exakt likalydande beslut. UNF:s förbundsstyrelse
hade emellertid lagt ett förslag till sin kongress om översyn av distriktsgränserna. Förslaget
är utformat som ett uppdrag till UNF:s representanter i riksstyrelsen som ska resultera i ett
förslag till kongressen 2019. Frågan hade inte behandlats än men det hade inte varit några
våldsamma protester i förhandsdiskussionerna. Vi är fyra olika förbund och ibland går man i
olika takt, konstaterade Eric; att IOGT-NTO skulle gå lite före såg han inte som något
problem.
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, tillade att även IOGT-NTO:s Juniorförbunds styrelse
har lagt förslag till sin kongress om att utreda distriktsgränserna. I förslaget hänvisas till
IOGT-NTO:s process. NSF, som sedan tidigare har andra gränser än övriga förbund, har
bestämt gränserna utifrån sina egna behov och inte utifrån landstingsgränser eller liknande.
Josefine berättade också att NSF:s förbundsmöte består av ombud både från föreningarna,
som får välja ombud utifrån sin storlek, och från distrikten, som har två ombud var. Hon
yrkade avslag på Niklas Christersons förslag eftersom det står emot Magnus Lagergrens
förslag som förbundsstyrelsen hade yrkat bifall till.
Magnus Danielson, Stockholm, sade att vi för tillfället får mycket pengar från Miljonlotteriet
men att ökningen avtar och vi har anledning att vara förberedda för framtiden. Han sade
också att det är svårt att fylla distriktsstyrelserna på vissa håll, vilket visar på att vi har ett
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problem någonstans. Förbundsstyrelsen har försökt hitta en lösning, sade Magnus, och om vi
bara väntar står problemet kvar. Han var därför för att försöka sätta igång snart och tyckte
att det skulle vara jättebra med en kongress redan nästa år. Han påpekade också att det inte
rör sig om ett beslut utan en riktning och yrkade bifall till hela saken.
Per Wihlborg, Skåne, sade att Magnus Lagergrens förslag som förbundsstyrelsen jämkat sig
med var alldeles eminent; även han jämkade sig med förslaget. Per yrkade också avslag på
motion nr 1 – Slopa distrikt bilda regioner. Enligt motionen ska vi inte ha distrikt utan bara
regioner. Andan i Magnus Lagergrens förslag är något annat, sade Per.
Leif Karlsson, Södermanland, sade att han fått höra att hans bänk velar och inte kan
bestämma sig. Därför tänkte han nu tala om vad Södermanland tycker: Man instämmer med
Jan-Ove Ragnarsson och stödjer hans tankegångar. Vidare ställer man upp på Magnus
Lagergrens förslag; när Jan Linde säger att han kompromissar ska man ta chansen, för det
händer inte så ofta. Med de justeringarna står ombuden från Södermanland i stort sett
bakom förbundsstyrelsens förslag.
§ 62
Fortsatt behandling av Expedition 50 – ämnesgruppen geografisk indelning
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade Johnny Boström angående att-sats nr 12 att
förbundsstyrelsen tänker sig att regionstyrelserna ska arbeta med uppdragsstyrning medan
det formella chefskapet över personal ska höra till det centrala kansliet. Hon yrkade också
bifall till Per Wihlborgs avslagsyrkande på motion nr 1 – Slopa distrikt bilda regioner.
Ulrike Deppert, Stockholm, förklarade att motion nr 12 – Omorganisation av förbundet hade
gått rakt in i hjärtat på henne. Hon hade inte förstått allvaret i förbundsstyrelsens förslag och
hur snabbt det ska gå. Ulrike nämnde att hon är distriktsordförande och att hennes
föreningar i distriktet inte har fått information vare sig av henne eller någon annan. Hon
kunde inte bifalla något som innebär en så stor förändring utan att de är med. Ulrike yrkade
därför bifall till Niklas Christersons förslag. Hon yrkade också bifall till motion nr 12. Vidare
yrkade Ulrike bifall till motion nr 15 – Konsekvensändring av stadgar.
Maria Kornevik Jakobsson, Göteborgs och Bohus län, yrkade bifall till allt som förbundsstyrelsen hade sagt. Hon förespråkade att våga flyga, att lita på och att gå ur sin trygghetszon.
Allt blir inte bra, sade Maria, men det är inte riktigt bra nu heller. Maria litade på förbundsstyrelsen i det stora och det lilla. Hon avslutade med att berätta att Stig Kroon, som nyligen
gått bort, för många år sedan hade ringt henne. Han hade sagt ”Jag vet att du är nykter. Vi
har midsommarfirande, du kommer klockan 12.” Maria kom. Hon hade varit medlem i
föreningen Mimer i många år men inte tyckt att verksamheten var intressant förrän hon
kontaktades av Stig Kroon. Nu är hon föreningens ordförande.
Gunnar Dovner, Jämtlands län, sade att han ”gick lite i taket” på det där med regioner. I
Jämtland har man fått ministern att backa om regionindelningen så nog skulle man lyckas
här också. Gunnar var inte så mycket emot tanken i sig men allt beror på hur man gör; här
går det för fort och det har inte heller varit något remissförfarande. Pilotprojektet i hans
distrikt har nyss startat och är inte utvärderat. Han efterfrågade pilotprojekt också på
distriktsindelningen. Man kan låta dem som vill göra större distrikt och sedan utvärdera.
Han föreslog kongressen att, i stället för att bifalla förbundsstyrelsens att-sats 11 om att
IOGT-NTO ska bestå av sex till åtta regioner, besluta
att
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testverksamhet med större distrikt/regioner införs för utvärdering tillsammans
och parallellt med nuvarande pilotprojekt.

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Ulrike Depperts yrkande om bifall till
motion nr 15. Han yrkade också avslag på Gunnar Dovners förslag. I båda fallen handlade det
om att förslagen inte går att förena med Magnus Lagergrens förslag, som förbundsstyrelsen
yrkat bifall till.
Ingemar Hultin, Älvsborg, sade att det hade varit mycket tal om organisation och att man
ofta organiserar om när det är kris. Men om vi inte går till grundproblemet – frågan om vad
vår verksamhetsidé är och om vi lockar folk med den – kan man fråga sig om vi gör rätt när vi
organiserar om. Det finns några exempel från stora organisationer som förskräcker, sade
Ingemar; ett exempel är polisens nya organisation som han följt. Han ville gå fram mer
organiskt och yrkade bifall till Niklas Christersons och Gunnar Dovners förslag samt till
motion nr 12 – Omorganisation av förbundet.
Börje Tjärnström, Västernorrland, yrkade bifall till Gunnar Dovners förslag. Han tyckte att
det skulle vara bra att använda pilotverksamheten till att testa större distrikt eller regioner –
vad skulle man ha den till om inte till att testa saker?
Magnus Lagergren, Örebro, nämnde en annan folkrörelse han är aktiv i som har 30 000
medlemmar i 300 föreningar men inga distrikt; där finns ett sprudlande engagemang och
man växer. Magnus trodde inte att organisationen har så stor betydelse för engagemanget
och kunde tänka sig många organisationsformer. Som det är nu ansåg han dock att det inte
fungerar och han tyckte därför att vi behöver förändra hur vi organiserar våra resurser. Våga
ta några steg framåt! avslutade Magnus.
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för de yrkanden som avsåg ämnesgruppen
geografisk indelning.
§ 63
Expedition 50 – ämnesgruppen demokrati (att-sats nr 13–15 i
förbundsstyrelsens förslag nr 1 – Expedition 50)
Per Wihlborg, Skåne, yrkade bifall till förbundsstyrelsens att-satser nr 13–15. Han tyckte att
den sista att-satsen, om att alla medlemmar ska ha rösträtt på regionårsmötena, var extra
spännande eftersom hans distrikt hade haft en liknande motion för några år sen.
Marie Post, Skaraborg, sade att om alla medlemmar ska ha rösträtt på regionårsmötena bör
alla också ha möjlighet att komma. De bör få reseersättning och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, alternativt kunna delta via skärmar; under alla omständigheter behövs det
någon lösning så att alla kan delta med sin röst. Marie påpekade att många, inte minst
kvinnor, arbetar på helger och kvällar. När det gäller förbundsstyrelsens femtonde att-sats,
att utreda om förtroendeuppdrag på alla nivåer skulle kunna vara tidsbegränsade, sade Marie
att en tidsbegränsning kan vara bra men inte alltid fungera. Som exempel nämnde hon att
hennes eget distrikt för närvarande saknar ordförande. Marie ansåg att förslaget rör något
som är valberedningens uppgift och tyckte att det vore dumt att sätta ett årtal som gräns.
Hon ansåg också att valberedningarna borde arbeta året runt. Marie föreslog kongressen
besluta
att

valberedningen arbetar för att förtroendeuppdragen fördelas enligt
män/kvinnor/annan, etnicitet och så vidare men även att de försöker verka för att
förtroendeuppdragen lever i en förändring där det går.

Virre Annergård, Stockholm, tyckte att det skulle vara jättebra att utreda kongressdemokratin. Vidare ansåg han att förbundsstyrelsen inte hade svarat på hans tidigare fråga
om vad som är grunden för förslagen. Han hade inget emot utredning men ansåg att
förbundet inte hade utrett sig självt. Även på förbundsnivå finns det problem, sade Virre.
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Han ansåg att man måste ta bort gränserna mellan nivåerna om man vill ha mer
engagemang, så att förbundet inte är så långt bort för en vanlig medlem.
Mats Adolfsson, Södermanland, undrade hur man praktiskt ska hantera omröstningar med
väldigt många årsmötesdeltagare och om det var förbundsstyrelsen som skulle skicka ut
mentometerknappar till årsmötena.
Gunnar Dovner, Jämtlands län, tyckte att en tidsgräns för förtroendeuppdrag var ett bra
förslag. I dag blir det ofta sura miner om någon blir utbytt, eftersom man tolkar det som
kritik mot hur uppdraget har utförts även om det kanske i själva verket handlar om förnyelse.
Enligt Gunnar måste det dock finnas en öppning om man inte hittar en ersättare. Gunnar
yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Marit Normasdotter, Stockholm, yrkade avslag på förbundsstyrelsens trettonde att-sats om
att alla medlemmar ska ha rösträtt på regionårsmötena. Hon sade också att hon utgick från
att förslaget faller om det inte blir några regioner. Marit sade att det kan vara svårt att få folk
att åka på mötena om de inte har ett tydligt mandat. Hon ville inte att det bara skulle vara en
klick av jätteintresserade personer som deltar utan tyckte att det skulle finnas en viss
spridning. Marit påpekade också att att-satserna nr 14 och 15 gäller utredning och inte ska
klubbas igenom nu.
Niklas Christerson, Uppsala län, ansåg att förslagen om utredningar går åt rätt håll och gäller
saker som är värda att titta på. Han yrkade därför bifall till förbundsstyrelsens att-sats nr 14
och 15. Att-sats nr 13, om att alla medlemmar ska ha rösträtt på regionårsmötena, tyckte han
var intressant. Den gäller en fråga där han själv har ändrat uppfattning. Han hade tidigare
varit skeptisk och ansåg nog egentligen att representationsdemokrati är en bra grundpelare.
Men han kunde också konstatera att det till hans distriktsårsmöte hade kommit fyra peppade
ombud från en ny förening som bara hade rätt till två. Vad spelade det egentligen för roll om
de var två eller fyra? Niklas trodde inte heller att farhågorna om att det ska komma tusen
medlemmar, eller inga alls, är så realistiska.
Kjerstin Bengtsson, Jämtlands län, konstaterade att förslaget om tidsbegränsade uppdrag
kanske innebär att hon, som har suttit sexton år som kassör, får sparken. Visserligen kan
man komma tillbaka efter ett sabbatsår, men hon ville ändå avslå förslaget. I vart fall ville
hon inte se några tvingande tidsgränser.
Kenneth Eriksson, Göteborgs och Bohus län, sade att det inte fanns något förslag om att bilda
regioner vilket innebär att förslaget om regionårsmötena egentligen faller. Han tyckte att
förslaget om att alla medlemmar ska ha rösträtt på regionårsmötena kunde ändras så att det i
stället gäller distriktsårsmötena.
Per-Åke Andersson, Östergötland, vidhöll sitt tidigare förslag som avsåg att utreda bland
annat frågan om rösträtt. Liksom andra talare såg Per-Åke ett problem med bland annat
geografiska avstånd, om alla medlemmar får rösträtt. Han framhöll att vi kommer att få
större geografiska enheter och varnade för att det kommer att bli en klassfråga.
Konsekvenserna av att alla medlemmar får rösträtt behöver därför utredas, ansåg Per-Åke.
Blir det en illusorisk eller verklig demokratiökning?
Mötesordförande Robert Damberg sade att presidiet avsåg att ställa att-satserna om
direktdemokrati under proposition oavsett hur kongressen beslutar i frågan om regioner,
eftersom presidiet uppfattar att det är den regionala nivån som avses oavsett benämning.
Magnus Danielson, Stockholm, sade att när alla får rösta så är det direktdemokrati. Han
konstaterade också att vem som helst kan starta en förening och att de som vill kuppa sig till
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ombudsplatser kan starta föreningar. Rösträtt för alla medlemmar är ett sätt att öka
engagemanget, menade han.
Carl-Åke Andersson, förbundsstyrelsen, vidhöll förbundsstyrelsens förslag i att-satserna nr
13–15. När det gäller Marie Posts kommentar om valberedningarna tyckte förbundsstyrelsen
att det ingår i hela upplägget att ur en massa olika aspekter se till vad som blir bäst för
helheten och man ville inte lyfta fram någon särskild fråga. När det gäller Mats Adolfssons
fråga om mentometerknappar sade Carl-Åke att man inte kan skicka sådana till alla. I fråga
om att-sats 13 överlämnade han till kongressen att avgöra om rösträtten för alla medlemmar
ska gälla distrikt eller regioner, eller distrikt/regioner.
Mötesordförande Robert Damberg sade att det sannolikt skulle bli kvällsplenum och att det
är ett gemensamt ansvar för att frågorna har diskuterats färdigt senast till middagen så att
kvällssessionen kan användas till röstning.
§ 64
Ajournering
Kongressen ajournerade sig klockan 15.05 för fikapaus fram till klockan 15.30.
Inför pausen uppmanade ombudsskolans Jan-Ove Ragnarsson ombuden att träna sig på
jämkning av närliggande förslag. Annars blir det kanske inte något betyg!
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Fredagen den 30 juni 2017

SJUNDE SESSIONEN
Ordförande: Elin Lundgren
Anders Häregård
Robert Damberg
Sekreterare: Magnus Andersson
Jenny Tapper

§ 65
Återupptagande av förhandlingarna
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 15.30.
§ 66
Justering av röstlängden
Inga-Britt Tjäder, Värmland, ersatte Monica Ståhl.
§ 67
Veteranmedalj
Förbundsordförande Johnny Mostacero presenterade en person som är den osynliga bärande
balken i ett hus som inte alltid syns – men utan personen rasar allt runt omkring. Med den
här personen blir allt gjort i tid, och här fuskas det inte!
För den här personen är ärligheten en självklarhet. Ingenting görs halvdant, och det är
ordning och reda. Personen har 100 procent kontroll och är en perfekt samarbetspartner för
alla.
Personen har varit en kretsordförande som ser till allas bästa, från Junis, UNF och NSF till
IOGT-NTO – och som är föreningsaktiv, lika bra på att fixa nyårsfest som att storstäda i
föreningslokalen. Personen är en organisationsambassadör som gärna hänger med och
värvar nya medlemmar, som är klok och kunnig, ser ”den lilla människan” och stödjer när det
behövs.
Den här personen syns och finns med överallt – på motorcykeln, i båten, med barn och
barnbarn. Det här är en klippa att räkna med! Personen har också haft ”superhjälterollen” i
vår organisation, det vill säga har varit distriktskonsulent.
Johnny delade ut IOGT-NTO:s högsta utmärkelse, veteranmedaljen, till Monica Uhlin.
Monica Uhlin bekräftade att det är sant att hon har arbetat på alla fronter i rörelsen, och det
fortsätter hon med så gott hon kan. Hon berättade att hon brukar säga att det är scouterna
som ligger henne närmast i själ och hjärta – hon växte upp inom scouterna och gick med i
IOGT när hon blev 15 år. Hennes pappa var med i IOGT, så hon är infödd i organisationen,
men blev aktiv när hon kom till Borås. Monica har arbetat med administration i
juniorförbundet, och försökt stötta UNF vid sidan om. Monica Uhlin tackade för
utmärkelsen, som var en överraskning utan like för henne.
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§ 68
Hälsning
Margareta Rickman Törnqvist, medlem från Stockholm, framförde varma hälsningar till
kongressen från en tidigare veteranmedaljmottagare, Britta Danielsson i Örebro, som fick
veteranmedaljen vid IOGT-NTO:s kongress i Lund 2015. Britta Danielsson hade av hela sitt
hjärta önskat att hon kunde vara med vid kongressen, men hade inte möjlighet att närvara.
Mötesordförande Elin Lundgren sände de varmaste hälsningar tillbaka till Britta Danielsson
från kongressen.
§ 69
Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag Expedition 50 –
ämnesgruppen Demokrati
Stig Håkangård, Värmland, tyckte att det var problematiskt att diskussionen rör ett slags
hypotetiskt resonemang: Det finns en problemanalys om att vi måste få mer engagerade
medlemmar. Förbundsstyrelsen har dragit slutsatser av den och lagt fram ett förslag. Nu
talar mycket för att det har gått för fort och att vi behöver utreda de formella delarna av
saken. Stig Håkangård tillstyrkte förslaget om utredning. Men han påpekade att ett antal
förslag till att-satser finns kvar som är mycket konkreta och som bygger på att att-satserna 11
och 12 om geografisk indelning i förbundsstyrelsens förslag skulle gå igenom, och att
organisationen skulle ha regioner med vissa arbetsuppgifter. Därmed har de förslagen blivit
hypotetiska. Det bästa hade varit att efter debatten föra tillbaka förslagen till utredningen.
Annars kommer kongressen att fatta beslut som gäller under förutsättning att regioner finns.
Han nämnde som exempel direktdemokratin, där förutsättningarna skulle bli olika med en
region som omfattade ett större område än hela Norrland än om vi hade kvar nuvarande
distriktsindelning.
§ 70
Information från presidiet
Mötesordförande Elin Lundgren uppmanade ombuden att vara tysta under förhandlingarna,
att begära ordet tydligt och att använda de tryckta förslagslapparna till de skriftliga förslagen.
§ 71
Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag Expedition 50 –
ämnesgruppen Demokrati
Maria Gripenhoftner, Västerbotten, yrkade avslag på att-sats 13 i förbundsstyrelsens förslag
om rösträtt för alla medlemmar på regionsårsmöten. Hon tillstyrkte Per-Åke Anderssons
förslag om en utredning.
Maria Kornevik Jakobsson, Göteborgs och Bohus län, frågade förbundsstyrelsen om förslaget
om rösträtt för alla medlemmar innebar att man också skulle utse ombud, eller om förslaget
innebar att ombudstanken skulle falla. Hon frågade sig vem som i så fall skulle betala logi och
förlorad arbetsinkomst. Att tappa ombudsanmälan, genomgång av handlingar och förankring
bland medlemmarna tyckte hon skulle vara olyckligt. Hon menade att det var bra att alla fick
vara med och rösta, men konstaterade att om ett möte hålls på en plats och ingen är ombud
och får hjälp att resa dit, blir det bara de som bor i närheten som röstar. Hon yrkade avslag
på att-sats 13 i förbundsstyrelsens förslag.
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Per Wihlborg, Skåne, tillstyrkte fortsatt att-sats 13 i förbundsstyrelsens förslag, men ville
komplettera den utifrån Magnus Lagergrens tidigare förslag att skriva ”region/distrikt” under
en övergångstid.
Per Wihlborg föreslog kongressen besluta
att

lägga till ”/distriktsårsmöten” efter ”regionsårsmöten” i att-sats 13 i
förbundsstyrelsens förslag.

Per Wihlborg menade att han som medlem tar lika mycket ansvar om han representerar sig
själv eller någon annan. Man måste fortfarande alltid ta ansvar för det man säger – det är
grunden i en organisation. Vill man ha en förändring, måste man vara beredd att stå upp för
förändringsprocessen. Därför förstod han inte riktigt vad man menade med att större avstånd
skulle ha betydelse. Han nämnde att vi har föreningar med många medlemmar som bor långt
borta, men som ändå kommer till sin förening vid årsmötet.
Peter Bergström, Norrbotten, konstaterade att direktdemokrati, där föreningarna inte ska
skicka representanter, är en ganska stor förändring i hur vi hanterar demokratin och tyckte
att det var lite snabbt och stort att fatta det beslutet nu. Han nämnde att IOGT-NTO hade
provat systemet i några distrikt och tyckte att organisationen skulle fortsätta med försöken,
men tyckte också att det fanns orsak att se vad som blir bättre med systemet och vilka nya
problem som uppstår. Problem med hur man ska resa till mötena, vilka som ska komma, hur
man förbereder mötena och hur man bereder frågor hade tagits upp. Innebär förslaget att
alla befintliga distrikt ska gå över till direktdemokrati vid nästa årsmöte? frågade han.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen såg framför sig att det
skulle finnas ett anmälningsförfarande och handlingar till deltagarna i mötena, så att de som
kommer till mötena känner ett representationsskap för sig själva som medlemmar och för
andra medlemmar som de känner att de representerar, fast de inte är valda som ombud för
att representera någon.
I fråga om Marie Posts förslag om ersättningar till medlemmar som deltar i möten ansåg
förbundsstyrelsen att det är en fråga för regioner och distrikt. Förbundsstyrelsen yrkade
avslag på Marie Posts förslag.
Förbundsstyrelsen yrkade bifall till Per Wihlborgs förslag att lägga till ”/distriktsårsmöten” i
att-sats 13 i förbundsstyrelsens förslag.
Lina Boberg förklarade att att-sats 13 i förslaget står under inriktningsbesluten, och att
beslutet därmed inte ska börja gälla 2018 utan senast 2020. Hon påpekade att
förbundsstyrelsen till kongressen 2017 inte har lagt fram några förslag till ändringar i
stadgarna om representation.
Niklas Christerson, Uppsala län, såg också förslaget som ett inriktningsbeslut. Han berättade
att Uppsala-distriktet arbetade för att låta så många som möjligt komma till distriktsårsmötena genom att göra det billigt och enkelt, och nämnde hur det kunde tillämpas på
förslaget. Han trodde att hindren kunde lösas av distrikt och föreningar. Niklas tyckte att
mellannivån i organisationen skulle kallas för distrikt – det går tillbaka på distriktsloger och
distriktstempel, och är ett bra namn som kan användas oavsett om det finns sex till
åtta distrikt.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, kunde förstå invändningarna mot direktdemokrati, men
påminde om att ingenting skulle ändras här och nu. I stället ska kongressen peka ut vad som
är önskvärt om man kan hitta lösningar som stämmer med kongressens viljeyttringar. Han
underströk att ändringarna kräver nya kongressbeslut och stadgeändringar. Han kände sig
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trygg med att sända frågorna till en utredning och se hur de kan omsättas i ett
stadgeändringsförslag. Han menade att det också kunde övervägas om på kongressnivå, i
stället för direktdemokrati för enskilda medlemmar, varje förening skulle utse ombud.
Emma Laursen, Uppsala län, ansåg att det är ett demokratiskt problem när kongressombuden tycker att alla frågor inte känns förankrade bland medlemmarna i sina distrikt, och
konstaterade att det också gäller henne själv, eftersom det är svårt att få återkoppling. Hon
noterade också att det är återkommande att många vill skjuta upp frågor för att utvärdera,
fråga medlemmarna och förankra besluten. Ombuden borde veta vad medlemmarna tycker
och rösta utifrån det, men så fungerar det inte i dag.
Ingemar Hultin, Älvsborg, förklarade att han är en misstänksam typ och rädd för kuppförsök.
Han berättade att Sverigedemokraterna för några år sedan försökte kidnappa Skattebetalarnas förening genom direktdemokrati. Han menade att förbundsstyrelsen borde utreda
något slags kvalifikation eller anmälan i direktdemokratin. I exempelvis ett litet distrikt som
Gotland med 300 medlemmar kunde någon grupp överrösta andra genom ett snabbt inträde
i organisationen.
Per-Åke Andersson, Östergötland, menade att det är viktigt att hålla isär begreppen
inriktning och utredning. Hans förslag är att man ska utreda saken. Är man inriktad på
någonting, så utreder man det i syfte att det ska förverkligas. Men en utredning bör göras
neutralt, för att beskriva problematiken. Han menade att frågan är så stor att en allmän,
neutral belysning av problematiken med demokratin behövs, inte en utredning som är riktad
åt ett visst håll.
Peter Bergström, Norrbotten, yrkade bifall till Per-Åke Anderssons förslag om en utredning.
Peter Bergström föreslog också kongressen besluta
att

ersätta att-sats 13 i förbundsstyrelsens förslag med ”att region/distrikt kan
tillämpa rösträtt för alla medlemmar som deltar på region/distriktsårsmöte”.

Förbundsstyrelsen och Kenneth Eriksson förklarade att de jämkade sig med Per Wihlborgs
förslag till tillägg av ”/distriktsårsmöten” i att-sats 13 i förslaget, yrkade bifall till Per
Wihlborgs förslag och drog tillbaka sina egna förslag till formulering av att-satsen.
På fråga från mötesordförande Robert Damberg förklarade Per-Åke Andersson att hans
förslag om att i övrigt ställa sig positiv till inriktningsbeslutet avsåg hela förslaget
Expedition 50.
Mötesordförande Robert Damberg sammanfattade de förslag som hade framförts under
ämnesgruppen Demokrati.
Mötesordförande Elin Lundgren förklarade att presidiets ambition var att en sammanställning av alla framlagda förslag som gällde förbundsstyrelsens förslag Expedition 50 och
motionerna skulle finnas utskriven och tillgänglig för ombuden senast inför kvällens
förhandlingssession.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, påminde om att hela uppläggningen av Expedition 50
innebär att de beslut som tas blickar framåt och måste omsättas i något annat, i de flesta fall
genom beslut på en framtida kongress eller extra kongress. Han frågade om alla som hade
lagt förslag om exempelvis reseersättningar, valberedningsarbete med mera var införstådda
med att också de förslagen var beslut som syftade framåt, och att förslagsställarna inte
förväntade sig att de besluten skulle gälla omedelbart.
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Presidiet konstaterade att ingen förslagsställare anmälde någon annan uppfattning än den
Jan-Ove Ragnarsson hade framfört.
§ 72
Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag Expedition 50 –
ämnesgruppen Fastigheter (att-satserna nr 9 och 10 i förbundsstyrelsens
förslag nr 1)
Bo Axelsson, Västmanland, ansåg att ”vårt” i formuleringen ”vårt IOGT-NTO” i
förbundsstyrelsens förslag skulle strykas, eftersom det bara finns ett IOGT-NTO.
Bo Axelsson föreslog kongressen besluta
att

stryka ordet ”vårt” i formuleringen ”vårt IOGT-NTO” i att-satserna nr 9 och 10 i
förbundsstyrelsens förslag.

Bo noterade att förbundsstyrelsen hade yrkat avslag på hans förslag att ändra att-sats nr 1 i
förbundsstyrelsens förslag och skriva att föreningen är organisationens viktigaste
verksamhetsnivå, men att förbundsstyrelsen i debatten genom en styrelseledamot hade sagt
att föreningen är det viktigaste vi har, medan en annan styrelseledamot hade sagt att hon inte
ville vara med på att utveckla föreningarna och att förbundet inte skulle skapa någonting som
hade med föreningarna att göra, utan skapa något nytt. Bo tyckte att det var motsägelsefullt.
Han yrkade bifall till sitt förslag.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, begärde replik på Bo Axelssons inlägg. Hon menade att
det inte finns någon motsättning: Föreningen är grunden för vårt IOGT-NTO och kommer att
vara det i framtiden. Men att utveckla föreningar är inte någon ny fråga; det har
organisationen gjort under lång tid. Det organisationen inte har gjort, men behöver sätta
fokus på, är att tala om andra engagemangsformer. Men det är självklart att IOGT-NTO
också kommer att fortsätta arbeta med föreningar.
Jenny Larsson, Kalmar, menade att en förening som är aktiv och engagerad i sin fastighet
kunde tappa engagemanget om ansvaret läggs över på Våra Gårdar. Därför vill hon ändra
formuleringen i att-sats nr 9 i förslaget så att den skulle lyda ”kan sedan hanteras av Våra
Gårdar”.
Jenny Larsson föreslog kongressen besluta
att

ändra ”hanteras sedan av Våra Gårdar” till ”kan sedan hanteras av Våra Gårdar” i
att-sats nr 9 i förbundsstyrelsens förslag.

Magnus Danielson, Stockholm, berättade att han först hade tänkt att det vore bra att låta
förslaget om central fastighetsförvaltning gälla alla orter, inte bara de som ansågs strategiska,
men att han efter att ha märkt att förbundsstyrelsen verkade nervös över att förvalta alla de
600 fastigheterna i organisationen tänkte att man kunde börja med de strategiska orterna.
Magnus ville förtydliga formuleringen så att förbundsstyrelsens avsikt skulle framgå, att den
centrala förvaltningen skulle vara frivillig.
Magnus Danielson föreslog kongressen besluta
att
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lägga till ”om fastighetens ägare så önskar” sist i att-sats nr 10 i
förbundsstyrelsens förslag.

Ann-Marie Olsson, Skaraborg, berättade att det inom Vadsbokretsen finns en lokal som
medlemmarna är mycket rädda om, och som hon hoppades att de skulle få ha kvar för
kretsen och föreningarna i Skaraborg, och att den inte skulle hamna någon annanstans.
Gunilla Lindskog, Västernorrland, frågade vad det innebär att fastigheter förvaltas centralt.
Kunde förbundet komma och reparera lokalen i Sundsvall och klippa gräset? Hon frågade
dessutom hur man bedömer vilka orter som är strategiska.
Viveca Aldebert, Kalmar, berättade att hennes beredningsgrupp hade talat om förvaltning
och köp av fastigheter och deponering av medel från försäljning av fastigheter. Gruppen hade
diskuterat att öppna för att föreningar skulle kunna hyra lokal under en period med tanke på
nya engagemangsformer.
Ulf Dalevik, Älvsborg, yrkade avslag på att-sats nr 9 i förbundsstyrelsens förslag,
Ulf Dalevik föreslog kongressen besluta
att

ersätta att-sats nr 9 i förbundsstyrelsens förslag med ”att föreningarna själva är
suveräna att själva besluta om köp och försäljning av sina fastigheter och vid
behov kan hanteras av Våra Gårdar ”.

Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen yrkade bifall till Jenny
Larssons förslag om förtydligande ändring av att-sats nr 9 i förbundsstyrelsens förslag.
I fråga om Magnus Danielsons förslag om att förtydliga att central fastighetsförvaltning ska
vara frivillig i att-sats nr 10 i förslaget, menade Eva Blomqvist att det är alldeles självklart.
Hon deklarerade att det optimala alltid är om fastigheten ägs, drivs och förvaltas lokalt. Men
det finns föreningar och distrikt som känner att fastighetsförvaltningen är övermäktig och
behöver hjälp från centralt håll att hitta lösningar för att se till att lokalen blir kvar i IOGTNTO:s ägo. Just nu finns några exempel där IOGT-NTO centralt hjälper till med förvaltning
för att rädda en fastighet som är strategiskt viktig.
Eva Blomqvist svarade på Gunilla Lindskogs frågor: I ett strategidokument för fastigheterna
som är fastställt av IOGT-NTO är för närvarande 15 strategiska orter definierade, men det är
inte givet att det alltid kommer att vara de orterna, utan bedömningen kan förändras. En
dialog där man är överens måste föras om vilka orter det ska gälla. Central förvaltning ser
olika ut beroende på behoven. Man kan föra resonemang om hur exempelvis gräsklippning
vid en lokal kan lösas.
Mats Adolfsson, Södermanland, föreslog kongressen besluta
att

ändra ”strategiska orter” till ”strategiska kommuner” i att-sats nr 10 i
förbundsstyrelsens förslag.

Per Wihlborg, Skåne, tyckte att det behövs ekonomiska ramar att arbeta utifrån när
fastighetsägare ska ta ställning till förvaltning, men konstaterade att distrikten aldrig har fått
några kostnadsförslag på området från förbundet. Han tänkte sig att något rikstäckande
företag kunde ta fram kostnadsförslag.
Per Wihlborg föreslog kongressen besluta
att
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förbundet tillsammans med Våra Gårdar tar fram offert/kostnadsförslag för
fastighetsförvaltning.

Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, bemötte Bo Axelssons yrkande om att stryka ”vårt” i
”vårt IOGT-NTO” bland annat i att-sats nr 9 i förbundsstyrelsens förslag. Han förtydligade
att begreppet kom från hans installationstal 2015, då han talade om att bygga bort glappet i
organisationen och skapa en känsla av ett IOGT-NTO. Vid konferensen med distriktsstyrelser
och distriktskonsulenter i januari 2017 hade han förklarat att han skulle börja tala om ”vårt
IOGT-NTO” och att vi gör saker tillsammans. Om ”vårt” ströks, skulle man tolka det som att
det avser den centrala nivån, med kansliet, som avses – men om vi talar om ”vårt IOGTNTO”, är det vi tillsammans. Det är förbundsstyrelsen som har tagit fram de strategiska
orterna – men i ”vårt IOGT-NTO” är det vi tillsammans som gör det. ”Vårt IOGT-NTO”
använder han inte när han kommunicerar externt, utan bara internt – just för att få den
inkluderande känslan av att det är vi tillsammans. Johnny förklarade att om det är det Bo
menar, så kan förbundsstyrelsen jämka sig med hans förslag.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade Ulf Dalevik: Fastighetsägaren är förstås suverän
att bestämma över fastigheten och förvaltningen av den – så länge det inte handlar om
förvärv och försäljning av fastigheter, där fastighetsägaren inte är suverän att bestämma
enligt bestämmelserna om fast egendom i stadgarna. I fråga om Per Wihlborgs förslag att
konkretisera inriktningsbeslutet menade Eva att det just därför att det är ett
inriktningsbeslut inte vore lämpligt att låsa det exakt så som han föreslog, men att
förbundsstyrelsen kunde se på det som en möjlig modell.
Bo Axelsson, Västmanland, frågade på vilket sätt förbundsstyrelsen var beredd att jämka sig
med hans förslag om att stryka ”vårt” i ”vårt IOGT-NTO”.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, förklarade att om förbundsstyrelsen och Bo Axelsson
menade samma sak – att inte bara förbundsstyrelsen ska ta fram saker som till exempel
listan över strategiska orter, utan att vi ska göra det tillsammans – kunde förbundsstyrelsen
jämka sig med hans förslag att stryka ”vårt” i ”vårt IOGT-NTO”.
Bo Axelsson förklarade att när han säger IOGT-NTO, finns det bara ett IOGT-NTO. Det finns
på olika orter och olika nivåer – och allt är IOGT-NTO, i hans stolthet, hans vokabulär och
hans hjärta – så förbundsstyrelsen kunde jämka sig med hans förslag.
Förbundsstyrelsen drog tillbaka sitt avslagsyrkande på Bo Axelssons förslag om att stryka
ordet ”vårt” i formuleringen ”vårt IOGT-NTO” i att-satserna nr 9 och 10 i förbundsstyrelsens
förslag och yrkade bifall till Bos förslag.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen yrkade avslag på Per
Wihlborgs förslag om kostnadsförslag och avslag på Mats Adolfssons förslag om att ändra
”orter” till ”kommuner”.
Bo Axelsson yrkade bifall till Magnus Danielsons förslag att lägga till ”om fastighetens ägare
så önskar” sist i att-sats nr 10 i förbundsstyrelsens förslag.
Mötesordförande Robert Damberg sammanfattade de förslag som hade framförts under
ämnesgruppen Fastigheter.
§ 73
Ordningsfråga
Bo Axelsson, Västmanland, påpekade att det är brukligt att motionären först får föredra sitt
förslag.
Mötesordförande Elin Lundgren bekräftade att motionärerna först skulle få föredra sina
förslag i den kommande debatten.
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§ 74
Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag nr 1 – Expedition 50 –
ämnesgruppen Konsulenter och resursfördelning (att-satserna nr 5–8 och 16–
20 i förbundsstyrelsens förslag nr 1 samt motionerna nr 2 – Resursfördelning
inom IOGT-NTO, nr 3 – Ny utformning av distriktskonsulentstödet, nr 4 –
Resursfördelning inom IOGT-NTO, nr 5 – Ny resursfördelning, nr 6 – Bättre
resursfördelning, nr 7 – Konsulentstöd, nr 9 – Riktat utvecklingsstöd till
distrikten, nr 10 – Resurser till distrikt och lokalt föreningsarbete, nr 13 –
Behåll kapitalet i distriktet [alt. regionen], nr 16 – Möjliggör för inlandets
föreningar att överleva och nr 17 – Bra arbetsledning)
Maria Gripenhoftner, Västerbotten, som distriktsordförande även företrädare för motionären
Västerbottens distrikt i motion nr 3 och själv motionär i motionerna nr 13 och 16, yrkade
bifall till motion nr 3.
I fråga om motion nr 13 framhöll Maria Gripenhoftner att omorganisationer ofta medför att
ekonomiska medel flyttas till central nivå. Därför skrev hon en preventiv motion. Maria
yrkade bifall till motion nr 13.
Maria berättade att hon hade skrivit motion nr 16 därför att hon befarar att det finns risk att
inlandet blir bortglömt. Hon yrkade bifall till motion nr 16.
Britt-Marie Johansson, Gävleborg, även motionär i motionerna 7 och 9, förklarade att
motionärerna hade tagit del av det utvecklade förslaget om Expedition 50 efter att de skrev
motionerna. De tycker att det finns mycket att önska när det gäller konsulentstöd och riktat
utvecklingsstöd. Britt-Marie tyckte att det är konstigt att inte fler reagerar över att distrikten
ska söka det riktade utvecklingsstödet långt innan de har beslutat om det i sina demokratiska
församlingar. Som diskussionerna hade utvecklats under kongressen tyckte motionärerna att
deras förslag skulle kunna bakas in i den nya utredningen och organisationsöversynen, för de
vurmar för flexibilitet och vill inte låsas fast i strukturer, utan vill kunna välja lösningar.
Gävleborgs distrikt såg fram emot att delta i utvecklingen av IOGT-NTO och tänkte
återkomma med förslagen när diskussionen blir mer konkret.
Bo Axelsson, Västmanland, även motionär i motion nr 2, påpekade att resursfördelningen
hade varit en fråga på flera kongresser. Vid förra kongressen fick förbundsstyrelsen i uppdrag
att komma med ett nytt förslag, men den har inte gjort det utan har i stället hänvisat till
Expedition 50. Men effekterna av Expedition 50 kan tidigast träda i kraft 2019, eller troligare
till största delen 2020. Under den tiden kvarstår samma problem och utmaningar med
resurstilldelningen. Tills ett nytt beslut har fattats finns fortfarande orsak att se över
resursfördelningen. Dessutom säger de flesta distrikt när man träffas mellan kongresserna
att medlen inte räcker till och att en annan fördelning behövs. Eftersom inget förslag från
förbundsstyrelsen kom, utarbetade Bo tillsammans med några andra ett konkret förslag till
fördelning, som distriktsmötet i Västmanland har bifallit: motion nr 2. Förbundsstyrelsens
förslag innebär status quo. Vissa distrikt, som har halkat under ”halvkonsulentstödsspärren”,
skulle vinna på förbundsstyrelsens förslag, men totalt finns det inga vinnare. Många distrikt
behöver resurstillskottet i syfte att öka det lokala engagemanget, öka antalet medlemmar och
öka verksamheten. Bo förklarade att hans förslag innebär en förändring av föreslagen budget;
förbundsstyrelsen har svarat att nuvarande utvecklingskonsulentresurs inte skulle rymmas
inom budgeten, men man kan inte säga att det inte finns budgetutrymme när man föreslår en
budget på 92–97 miljoner kronor och det dessutom finns eget kapital som inte är oväsentligt.
Det som inte finns är vilja till omprioriteringar, sade han. Frågan handlar om hur man
prioriterar resurserna: Det kanske blir någon kampanj mindre, eller någon färre anställd på
central nivå. Bo yrkade bifall till motion nr 2.
Bo Axelsson yrkade avslag på att-sats nr 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 och 19 i förbundsstyrelsens
förslag.
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Bo yrkade också avslag på att-sats nr 20 om extra kongress i förbundsstyrelsens förslag. Han
menade att det inte fanns någon anledning att ha en extra kongress om man inte hinner få
fram materialet. Förbundsstyrelsen och distriktsordförandena borde gemensamt avgöra om
man har fått fram tillräckligt underlag för en extra kongress.
Bo Axelsson föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt förbundsstyrelsen och distriktsordförandena att besluta om en extra
kongress ska genomföras under mandatperioden.

Niklas Christerson, Uppsala län, även motionär i motionerna nr 6 och nr 17, sade i fråga om
motion nr 6 att det viktigaste är att ta bort saker som bakbinder distrikten, framför allt vad
gäller dagens resursfördelning, som att man måste lägga tid på att göra interna ansökningar
och att det finns en ologisk 800-medlemsgräns. Hans förslag innebär en viss omfördelning av
resurser till distrikten, framför allt så att de kan få mer långsiktighet med ett lägre grundstöd
men ett högre medlemsbaserat stöd som utgår från att man får extra stöd för nya
medlemmar.
I fråga om motion nr 17 berättade Niklas att han har varit arbetsledare i sitt distrikt sedan
2011 och tycker att det ibland är utmanande och svårt, men ofta viktigt och roligt. Hans
övergripande vision är att vi i organisationen fortsätter att arbeta ideellt och inte bara förlitar
oss på lotteripengar, centrala resurser och centralt anställda, utan har mycket kompetens ute
i landet. Han berättade att hans erfarenhet som arbetsledare är att det inte är lätt att skilja
mellan ”uppdragsgivning” och det formella anställningsförfarandet.
Niklas menade att det finns många fördelar med att ha ett sammanhängande ansvar för
arbetsledning, anställningar, arbetsmiljö och så vidare. Ibland finns det anledning att dela
upp det, som man har gjort inom UNF, men det skapar andra problem. Om man kan, bör
man samla allt på ett ställe, tyckte han, och det stället bör vara så nära den lokala nivån som
möjligt, om vi ska ha anställda ute i landet. Vi har få föreningar som skulle mäkta med att ha
en anställd. Ansvaret ligger i dag på mellannivån, distrikten. Administrativa uppgifter som
lönehantering kan mycket väl skötas centralt. Motionen vill skapa bättre hjälp och stöd från
förbundsplanet, men det formella ansvaret bör vara samlat på ett ställe på distriktsnivån.
Johnny Boström, Värmland, menade att att-sats nr 6 i förbundsstyrelsens förslag, om
fördelning av konsulenternas närvaro utifrån befolkning och medlemstal, har felaktiga
utgångspunkter. IOGT-NTO inom en region eller ett distrikt kan vilja satsa på områden som i
dag är ”vita fläckar” – områden som man vill utveckla, men som i dag har litet medlemsantal
och liten närvaro. Om de behoven finns, måste man kunna satsa konsulentresurser där, och
inte bara fördela dem utifrån befolkning och medlemsantal.
Johnny Boström föreslog kongressen besluta
att

ändra att-sats nr 6 i förbundsstyrelsens förslag till ”att konsulenternas närvaro i
landet fördelas utifrån behov och beslutade målsättningar på förbunds- och
regional nivå”.

Magnus Lagergren, Örebro, tyckte att förbundsstyrelsen visst har svarat i fråga om resursfördelningen, i att-satserna 17 och 18 i förslaget, där förbundsstyrelsen säger, i
Expedition 50:s anda, att resurserna ska behållas som de är i dag tills övergången till det nya
systemet har skett, och att man då måste tänka mer på behov än på gränser. Det är i den
andan förslagen ska läsas. Magnus yrkade bifall till att-satserna nr 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19 och
20 i förbundsstyrelsens förslag. Han menade också att Bo Axelsson hade fel. Också de medel
som fördelas måste ses utifrån Expedition 50. Den regionala personalorganisationen i
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budgeten kostar omkring 20 miljoner kronor. Förbundsstyrelsen har arbetat med tanken att
den regionala nivån ska bli större och starkare, och resurserna ska vara kvar några år under
en övergångstid. Förbundet skickar resurser till regionerna genom att utvecklingskonsulenterna som finns i dag också ska arbeta för regionen.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, förklarade att det förbundsstyrelsen önskar få
godtaget är inriktningen, med grundtankarna om att öka samarbetet i landet, ha grupper av
personal som jobbar tillsammans för olika områden, med mer flexibilitet, mindre sårbarhet,
starkare personalgrupper och tryggare arbetsledning. Han framhöll att en stor poäng är att
förbundsstyrelsen ser förslaget som en stor möjlighet till decentralisering och till att få ut
resurser i landet. Om det finns bra fungerande, större enheter runt om i hela landet, kan
exempelvis en alkoholpolitisk expert i Landskrona, eller en kommunikatör i Junsele, vara
anställd och arbeta för både regionen och hela landet där, i stället för på kansliet i Stockholm.
Förslaget ger möjlighet att få ut resurser, expertis och kunskaper i landet. Förslaget är en
inriktning som ska ses på en tid om 10–15 år.
Åke Petersson, Kalmar, menade att det var motsägelsefulla tankar som redovisades. I
Expedition 50 står inte mycket om föreningarna, men när det kommer till kritan är
föreningarna de viktigaste fundamenten i verksamheten för allt, vilket Åke instämde i. För att
stödja föreningarna på bästa vis, bilda nya föreningar och utveckla de gamla, är det resurser
för att göra verksamhet i föreningarna som fattas. Om vi inte har verksamhet i föreningarna,
kan vi inte satsa på värvningskampanjer, för då har vi ingenting att erbjuda de nya
medlemmarna, sade han. Åke yrkade bifall till motion nr 2.
Ulrike Deppert, Stockholm, yrkade bifall till motionerna nr 2 och nr 6. Hon berättade att hon
är distriktsordförande, och att hon behöver stöd i arbetsledning här och nu, oavsett hur det
skulle gå med besluten att bilda regioner och placering av personal. Förbundsstyrelsens
förslag talar inte om hur hon ska göra med den personal som inte är distriktskonsulenter.
Ingen vet när inriktningsbesluten är färdiga – fram till 2020 har hon arbetsledningsansvar
och hon behöver stöd under den perioden.
Marie Post, Skaraborg, berättade att hennes distrikt hade bara några få medlemmar för lite
för att få stöd. Hon såg en styrka i att kunna ha flera konsulenter som arbetar i samma
område och som kan ha olika ansvarsområden, och som kan få stöd i varandra och ha en
tryggare anställning. Kanske kunde man sätta in konsulenterna som en insatsstyrka för att
arbeta koncentrerat på en plats och få bort ”vita fläckar” där ingen förening eller engagerade
medlemmar finns. Hon ville slippa oron för att ge de anställda otrygga anställningar. Marie
trodde att Expedition 50 skulle bli bra. Hon sade också att hon läste att-sats nr 3 i motion
nr 5 om att tillsätta en grupp med representanter från distrikt och förbundsstyrelse som att
distriktsrepresentanterna inte behövde vara från distriktsstyrelsen.
Per Wihlborg, Skåne, kommenterade Magnus Lagergrens inlägg om att avvakta litet. Men
enligt Per var den enda förändringen av bidragen till regional och lokal verksamhet som har
skett sedan kongressen 2009 i Göteborg 100 000 kronor till konsulentstödet, medan
kostnaderna inte hade stått stilla. I Skånes distrikt är konsulentstödet 400 000 kronor, men
att ha en konsulent kostar distriktet 600 000 kronor. Det innebär att 150-kronan används för
att täcka upp skillnaden. Kvar finns då ett riktat stöd för distriktets utveckling. Per tillstyrkte
motion nr 2. Han såg förslaget som en framtidsfördelning, som sedan kan gå rakt in i
regionerna – då skulle resurserna finnas för de extra konsulenterna. Att vänta ytterligare två
år med samma bidragssystem skulle fungera för vissa distrikt, men vore inte bra för alla.
Från Skånes horisont vore det förödande.
Viveca Aldebert, Kalmar, konstaterade att pengar hade stor betydelse som orsak till att
situationen såg olika ut på olika håll i landet, även om också engagemang och ideellt arbete
har betydelse. Pengarna ska användas för att öka engagemanget. Distrikten behöver ha stöd,
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och storstäderna behöver mer än andra distrikt, vilket är en del i förslaget motion nr 2. Hon
yrkade bifall till motion nr 2.
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, ställde frågan var hela rörelsen finns och berättade att
NSF och UNF har haft centralt anställda konsulenter en tid och att IOGT-NTO:s
Juniorförbunds förbundsstyrelse diskuterar det. Frågan har också diskuterats i förbundens
generalsekreterargrupp och i riksstyrelsen. De andra förbunden i rörelsen har inget emot att
IOGT-NTO initierar processen och placerar anställda ute i landet, och de har visat intresse
för gemensam arbetsledning. Redan i dag finns många anställda som arbetar med hela
rörelsen.
Josefine förklarade att förbundsstyrelsen för att förtydliga sin avsikt ville ändra lydelsen av
att-sats nummer 7 i förbundsstyrelsens förslag till ”att chefer arbetsleder grupper av
anställda som fördelas inom en regional personalorganisation”.
Josefine förklarade att förbundsstyrelsen yrkade avslag på Johnny Boströms förslag om
ändring i att-sats nr 6 i förbundsstyrelsens förslag. Utifrån Sveriges befolkning har hälften av
befolkningen 5 konsulenter, medan den andra halvan av befolkningen delar på
18 konsulenter, eftersom IOGT-NTO har en geografisk fördelning som är annorlunda än hur
människor bor i dag. Det tycker förbundsstyrelsen är orättvist, och det vill förbundsstyrelsen
förändra.
Josefine svarade på frågan om övrig distriktspersonal att den kommer i nästa fas.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, betonade att IOGT-NTO måste ta större ansvar när det
gäller formella arbetsgivarfrågor, både lagstyrda frågor och sådant som trivsel, engagemang
och kompetensutveckling. Där krävs kontinuitet och professionalism. Jan-Ove Ragnarsson
yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag om distriktskonsulenter och den ändrade att-sats
nr 7 i förslaget om vad gäller arbetsledningsområdet. Han förstod att resurser på sikt måste
styras över från central nivå till lokal eller regional nivå, men såg gärna att det gjordes i ljuset
av utvecklingsarbetet i Expedition 50.
Birgitta Svensson, Halland, förklarade att Hallands distrikt yrkade bifall till motion nr 2.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, berättade att han liksom Ulrike Deppert hade varit
distriktsordförande och arbetsledare i Stockholms distrikt och höll med om att det tar mycket
tid. Han hävdade att den tid personalfrågorna tog gjorde att distriktet inte kunde hålla
tillräckligt tempo när det gällde frågor som alkoholpolitik och nätverk. Han förklarade att
förbundsstyrelsens anser att den professionaliserade regionala personalorganisationen är
svaret. Som ett första steg ingår dagens distriktskonsulenter och utvecklingskonsultenter,
men det går att bygga på med exempelvis administratörer, projektanställningar eller lokala
anställningar, som en kretskonsulent som är verksam i distriktet men arbetsleds av chefen
enligt förbundsstyrelsens nya förslag till att-sats nr 7. Enligt förbundsstyrelsen är svaret inte
att fortsätta satsa på lokal arbetsledning. Förtroendevalda ska kunna arbeta med
alkoholpolitik, utmana alkoholnormen och stärka organisationen och inte lägga ideell tid på
arbetsledning.
Jan Linde, förbundsstyrelsen, påminde om att han också är distriktsordförande i Göteborgs
och Bohus läns distrikt. Han sade att han i sin roll som distriktsordförande ser att personalen
är IOGT-NTO:s både viktigaste och dyraste resurs. Om IOGT-NTO lägger kostnaderna för
personalen på ett enda ställe, kommer det att frigöra många möjligheter för de förtroendevalda att arbeta. Han var inte rädd för att distriktsfunktionärerna inte skulle kunna påverka
verksamheten, utan trodde att det var tvärt om. Jan tyckte att det är viktigt att ha en person
med samordnande funktion. Han berättade att Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland
hade sett till att ha länsnykterhetskonsulenter som arbetar samordnat i team i Trollhättan,
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Skövde, Borås och Göteborg. Det ger en enorm slagkraft och flexibilitet. Hans dröm var att ha
en motsvarande organisation i IOGT-NTO i Västra Götaland.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, sade att hon tyckte om vad Jan-Ove Ragnarsson hade
sagt. Hon tyckte att man borde fundera på vad som är bäst för de anställda. I den enkät
förbundet gjorde sade flera anställda att arbetsledningen inte fungerar bra och att
arbetsmiljön inte är bra. Att anställa centralt trodde hon skulle underlätta för de anställda.
Dessutom skapas flexibilitet, och man får arbetskamrater i ett arbetslag där man arbetar
tillsammans. I dag handlar det inte om avstånd. IOGT-NTO har anställda i Östafrika och
Sydostasien som har daglig kontakt med sina arbetskamrater på kansliet. En fördel med team
av konsulenter är att olika anställda har kompetenser som kompletterar varandra.
§ 75
Ordningsfråga – streck i debatten
Kongressen beslöt
att

sätta streck i debatten.
§ 76

Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag nr 1 Expedition 50 –
ämnesgruppen Konsulenter och resursfördelning
Niklas Christerson, Uppsala län, sade att det finns en del goda tankar i det stora förslaget
Expedition 50, men att han hade en helt annan utgångspunkt, nämligen ett IOGT-NTO som
växer nerifrån med föreningar som samordnas i distrikt med ett överbyggande förbund, inte
ett förbund med professionalism som ska sippra ut i landet. Niklas farhåga när det gällde
regionchefer var att det kunde bli tjänstemannastyre med centralanställningar. I fråga om de
anställdas bästa konstaterade han att det inte finns några undersökningssiffror om vad
centralt anställd personal tycker om sin arbetsledning. Han poängterade att det inte är någon
universallösning att flytta saker till central nivå och skulle hellre se mer lokal samverkan med
de andra förbunden i rörelsen eller med NBV. Niklas yrkade avslag på att-satserna nr 5, 6, 7,
16, 17, 18, 19 och 20 i förbundsstyrelsens förslag.
Johnny Boström, Värmland, sade – med anledning av att förbundsstyrelsen hade yrkat
avslag på hans förslag om ändring av att-sats nr 6 i förbundsstyrelsens förslag – att han inte
såg något motsatsförhållande mellan hans förslag och en fördelning av konsulenterna på ett
annat sätt över landet. Enligt hans förslag skulle de fördelas utifrån behov och beslutade
målsättningar på förbunds- och regional nivå. Det innebär att om IOGT-NTO beslutar att
göra en annan fördelning av konsulenterna över landet utifrån de målsättningar som
beslutas, blir det en annan regional fördelning av dem, så det argumentet motsäger inte hans
förslag.
Maria Gripenhoftner, Västerbotten, berättade utifrån att-sats nr 6 i förbundsstyrelsens
förslag att Västerbottens distrikt har haft farhågor om att regionerna blir för stora. Efter
dialog har förbundsstyrelsen försökt gå distrikten till mötes, men det innebär inte att allt är
klart – det finns inget förslag om vilken typ av regioner det handlar om. Hon framförde ett
önskemål från Västerbottens distrikt om att man även fortsättningsvis tar hänsyn till
storleken på regionerna, om de skulle bli verklighet.
Per Wihlborg, Skåne, noterade att Oskar Jalkevik hade sagt att de förtroendevalda hindras
från att syssla med alkoholpolitik på grund av personalfrågor. Men i förbundsstyrelsens
förslag står det att det är de anställda som ska syssla med alkoholpolitik. Det tyckte Per är ett
kluvet budskap. Han uttryckte stöd för motion nr 2 och påminde om att förbundsstyrelsen
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hade påbörjat en förutsättningslös utredning som lades ned, trots att utredningen var ett
uppdrag från kongressen. Han menade att förbundsstyrelsen borde ha varit lika visionär i sitt
resurstänkande som i förslagen om att skapa engagemang och tagit hänsyn till hur man ska
fördela resurser. Förbundsstyrelsen har inte funderat på hur man kan göra under de två åren
fram till att förslaget kan träda i kraft, utan bara sagt att status quo gäller och att de distrikt
som har blivit av med sin konsulent får tillbaka den på heltid. Men förbundsstyrelsen har inte
funderat på övriga distrikt. Per tillstyrkte motion nr 2.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, lämnade sakupplysningen att förbundsstyrelsen inte
har skrivit i förslaget att det är de anställda som ska ägna sig åt alkoholpolitik – det är de
förtroendevalda i regionernas styrelser som ska göra det.
Kenneth Eriksson, Göteborgs och Bohus län, hade svårt att se motsättningen mellan Johnny
Boströms förslag till ändring av att-sats nr 6 i förbundsstyrelsens förslag och det
ursprungliga förslaget från förbundsstyrelsen. Han nämnde som exempel att det i hans
distrikt finns en motsättning mellan Göteborg och Bohuslän: Distriktet kunde växa mycket i
Göteborg, men behövde växa i övriga länet också. Om mer personal skulle placeras i
Göteborg, kan det spilla över på övriga distriktet.
Generalsekreterare Peter Moilanen gjorde en ekonomisk analys utifrån motion nr 2 om
resursfördelning. Motionen omfattar kostnader på 33,7 miljoner kronor, som motsvarar
23,2 miljoner kronor i förslaget till budget. Det innebär 8,7 miljoner kronor högre kostnader.
I den summan är utvecklingskonsulenterna inte med. Det motsvarar därmed 16 miljoner
kronor som skulle gå ut i landet. Kansliet har 59 anställda. Omkring 21 tjänster finansieras av
och gör saker åt andra än IOGT-NTO – som IOGT-NTO-rörelsen, UNF, NSF, NBV, Våra
Gårdar och så vidare genom rörelsesamverkan. Därmed återstår 38 tjänster inom IOGTNTO. Förbundet säljer tjänster för 13,5 miljoner kronor till de nämnda aktörerna och får
hyresintäkter från förbundets fastighet med omkring 4,8 miljoner kronor. Dessutom
förmerar sig insatserna för exempelvis den internationella verksamheten, insamlingsverksamheten och Våra Gårdar utdelning i form av olika bidrag. Den internationella
verksamheten kostar 950 000 kronor och ger 30 miljoner kronor i Forum Syd-pengar. I
insamlingsverksamheten går vi in med 4,8 miljoner som blir 11,5 miljoner. Varje krona till
Våra Gårdar ger 5 kronor tillbaka. Att fördela ut 16 miljoner kronor skulle få stora
konsekvenser för verksamheten centralt.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, kommenterade kostnadssammanställningen i motion nr 2
i relation till rambudgeten. Kostnaderna för personalorganisationen skiljer sig med omkring
8 miljoner kronor mellan motionen och rambudgeten. Hon tyckte att 8 miljoner kronor är ett
ganska stort belopp i en omprioritering – det handlar inte bara om en kampanj mindre, utan
om ganska stora ingrepp. Om 8 miljoner kronor ska flyttas, måste vi diskutera vilka
funktioner som inte ska skötas centralt, för då måste de skötas någon annanstans. Bo
Axelsson hade argumenterat utifrån att IOGT-NTO har mycket pengar. Det är en relativ
fråga. Av det egna kapitalet 100 miljoner kronor är nära hälften byggnader och 20 miljoner
kronor utlånade pengar, så det är knappt 40 miljoner kronor som är IOGT-NTO:s egna
pengar. Eva yrkade avslag på motion nr 2 och yrkade bifall till Bo Axelssons
kompromissförslag till att-sats 20 om utredning om extra kongress.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, betonade att det är viktigt att hitta bättre och mer
ansvarsfulla sätt att utnyttja den viktiga resursen konsulenterna. Därför trodde han att
inriktningen som pekas ut är nödvändig. Han underströk att det är fråga om just en
inriktning, som sker stegvis och som anpassas och pusslas ihop utifrån förutsättningarna.
Om inte Expedition 50 med de stora visionerna hade funnits, hade han sett större skäl att gå
på djupet i resursfördelningsfrågorna. Jan-Ove yrkade avslag på motionerna nr 2 och 6.
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Mötesordförande Robert Damberg sammanfattade de förslag som hade framförts under
ämnesgruppen Konsulenter och resursfördelning.
§ 77
Ajournering
Kongressen ajournerade förhandlingarna klockan 18.00 för middagspaus till klockan 19.30.
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Fredagen den 30 juni 2017

ÅTTONDE SESSIONEN
Ordförande: Anders Häregård
Åsa Hagelstedt
Robert Damberg
Sekreterare: Jenny Tapper
Tobias Wallin

§ 78
Återupptagande av förhandlingarna
Förhandlingarna återupptogs klockan 19.33.
§ 79
Justering av röstlängden
Kristina Näsström, Västernorrland, ersatte Börje Wasserman. Marita Wall, Örebro, ersatte
Marine Diedrichsen. Curt Thapper, Kronoberg, ersatte Abdi Mohamed.
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 96 röstberättigade ombud.
§ 80

Hälsning från IOGT Norge
Nils Johan Svalastog Garnes, ordförande för IOGT Norge, lämnade hälsningar från IOGT
Norge. Han tackade för att få komma till vår kongress, som är den första IOGT-NTOkongress han besöker. Han framhöll att den känsla av gemenskap vi får när förbunden möts
är något som är glädjande att uppleva. Nils Johan konstaterade att samma diskussioner om
hur man väcker engagemang förs i Norge. En skillnad mellan IOGT-NTO och IOGT Norge är
att de har personer som är aktiva i deras verksamheter men som inte är medlemmar, och det
väcker funderingar. Nils Johan berättade, med tanke på motionen om namnbyte till IOGTNTO:s kongress, att man försökte genomföra ett namnbyte till KLAR vid sin kongress, men
att det inte gick igenom.
Vice förbundsordförande Andrine Winther tackade Nils Johan och lämnade en hälsning
tillbaka till IOGT Norge.
§ 81
Fortsatt behandling av Expedition 50 – Engagemangsformer
Mötesordförande Anders Häregård föredrog propositionsordningen för besluten om
Expedition 50 – Engagemangsformer.
Kongressen beslöt i enlighet med Börje Tjärnströms förslag
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att

det skapas förutsättningar för föreningar, nätverk och andra engagemangsformer för
olika intressen som spänner över hela Sverige.

Kongressen beslöt
att

avslå Bo Axelssons förslag att föreningen är vår viktigaste verksamhetsnivå, och i dialog
med framgångsrika föreningar sker ett arbete för att utveckla föreningsarbetet.

Kongressen beslöt i enlighet med Björn Lanefelts förslag
att

nya föreningsformer blir demokratiska.

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

mottagandet av nya medlemmar är delat mellan central nivå och föreningar och andra
engagemangsformer där den centrala nivån har ett särskilt ansvar att kontakta alla
medlemmar, även de som varit med en tid, för att erbjuda dem att utveckla sitt
engagemang i föreningar och andra engagemangsformer; målet är att engagera dem på
olika sätt.

Emma Laursen, Uppsala län, begärde ordningsfråga och påpekade att de förslag till att-satser
som behandlar hur man tar emot medlemmar handlar om olika saker.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, begärde ordningsfråga angående att
Västernorrlands förslag var inlämnade skriftligt men inte upplästa. Presidiet tog på sig det
misstaget och lovade att se till att besluten skulle fattas i klarhet och ordning.
Magnus Danielson, Stockholm, frågade om det vore värt att riva upp strecket i debatten för
att kunna behandla Västernorrlands förslag.
Presidieordförande Åsa Hagelstedt påminde om att när någon inte vill yttra sig i talarstolen
utan i stället lämna in ett skriftligt yttrande så måste vederbörande tydligt markera att det
ska läsas upp av presidiet.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, frågade om det kan föreligga risk för liknande
situationer som den med Västernorrlands förslag som inte hade lästs upp.
Ingrid Jägerhed, Skåne, menade att innehållet i de berörda att-satserna inte står emot
varandra.
Magnus Danielson, Stockholm, begärde att strecket i debatten skulle rivas upp. Innan frågan
om streck hann behandlas drog Börje Tjärnström tillbaka sitt och Västernorrlands förslag,
”att nuvarande resursfördelningssystem fortsätter fram t.o.m. 2019 med följande undantag:”.
Magnus Danielson, Stockholm, drog tillbaka sin begäran om att riva upp strecket i debatten.
Kongressen beslöt, efter klargörande diskussioner om vilka yrkanden som förelåg, att bifalla
förbundsstyrelsens förslag
att

regioner har ett ansvar för att kontakta medlemmar inom sitt geografiska område för
att erbjuda olika saker att aktivera sig inom.

Kongressen beslöt
att
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avslå motion 11 – Demokrati och deltagande.

§ 82
Fortsatt behandling av Expedition 50 – Geografisk indelning
Förbundsstyrelsens förslag ”att IOGT-NTO består av 6–8 regioner i stället för 23 distrikt”
hade jämkats och behandlades inte.
Mötesordförande Anders Häregård föredrog följande propositionsordning; de tre motstridiga
förslagen nedan ställdes mot varandra:
– Gunnar Dovners förslag ”att testverksamhet med större distrikt/regioner införs
förutvärdering tillsammans och parallellt med nuvarande pilotprojekt”
– Magnus Lagergrens förslag ”att alla distrikt ska starta en process tillsammans med
förbundet att pröva förutsättningarna att bilda större distrikt/regioner”
– Niklas Christersons förslag ”att tillsätta en utredning som ser över distriktsgränser
och möjliga sammanslagningar av distrikt; utgångspunkten är att underlätta
samordning av föreningarnas behov och utveckling av ny lokal verksamhet”
Kongressen beslöt efter rösträkning med siffrorna 3 röster på Gunnar Dovners förslag,
57 röster på Magnus Lagergrens förslag, 33 röster på Niklas Christersons förslag bifalla
Magnus Lagergrens förslag
att

alla distrikt ska starta en process tillsammans med förbundet för att pröva
förutsättningarna att bilda större distrikt eller regioner.

Kongressen beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag
att

uppdraget för regionernas styrelser är bland annat följande: bestämma var lokal
verksamhet strategiskt ska utvecklas och stödjas, följa upp genomförd verksamhet,
bedriva alkoholpolitik gentemot landsting/region, skapa geografiska mötesplatser och
bedriva vissa utbildningar samt vissa regionala/ länsvisa projekt samt vara
demokratisk medspelare och motvikt till förbundsstyrelsen i organisationens
utveckling.

Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 1 – Slopa distrikt bilda regioner, samt

att

avslå motion nr 12 – Omorganisation av förbundet.

Kongressen beslöt att bifalla första att-satsen i motion 14 – Stöd eller avveckla distriktsråden
att

uppdra till förbundsstyrelsen att utreda distriktsrådens vara eller icke vara i vårt
framtida IOGT-NTO och utifrån det komma med åtgärder för att antingen avveckla
eller stötta distriktsråden.

Kongressen beslöt, efter rösträkning med siffrorna 61 röster för bifall, 27 för avslag, 5 som
avstod (3 röster avgavs ej utifrån den fastställda röstlängden), med bifall till motion 15 –
Konsekvensändring av stadgar
att
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under § 2:8 införs texten ”Förbundsstyrelsen ska ge stöd åt distrikten och medverka till
förnyelse, effektivitet och struktur”, samt

att

notera att beslutet inte fattades med den nödvändiga två tredjedelars majoritet
(61/93 = 66 procent), vilket innebär att beslutet blir vilande tills det bekräftas på
kommande kongress.

Kongressen beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda uppdraget för såväl region som förbund.
§ 83

Fortsatt behandling av Expedition 50 – Demokrati
Kongressen beslöt i enlighet med Peter Bergströms förslag
att

region/distrikt kan tillämpa rösträtt för alla medlemmar som deltar på
region/distriktsårsmöte.

Kongressen beslöt
att

avslå Marie Posts förslag att medlemmarna har rösträtt på regionårsmötet och får
ersättning för resa och förlorad arbetsförtjänst från regionen eller förbundet för att
kunna delta och därmed kunna göra sin röst hörd.

Kongressen beslöt i enlighet med Per-Åke Anderssons förslag
att

förbundsstyrelsen ges i uppdrag att fram till nästa ordinarie kongress utreda och
utveckla frågorna om de demokratiska inflytandeformerna.

Kongressen beslöt i enlighet med Per Wihlborgs förslag
att

utreda den demokratiska representationen på kongressen, samt

att

utreda om förtroendeuppdrag på alla nivåer skulle kunna vara tidsbegränsade.

Kongressen beslöt
att

avslå Marie Posts förslag att valberedningen arbetar för att förtroendeuppdragen
fördelas enligt män/kvinnor/annan, etnicitet och så vidare men även att de försöker
verka för att förtroendeuppdragen lever i en förändring där det går.
§ 84

Fortsatt behandling av Expedition 50 – Fastigheter
Kongressen beslöt att bifalla Jenny Larssons förslag
att

strategi för fastighetsförvärv och försäljning hanteras tillsammans inom IOGT-NTO,
och kan sedan hanteras av Våra Gårdar eller liknande.

Kongressen beslöt att bifalla Magnus Danielsons förslag
att
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fastigheter, som ligger på orter som av IOGT-NTO identifierats som strategiska, kan
förvaltas centralt om fastighetens ägare så önskar.

Kongressen beslöt
att

avslå Mats Adolfssons förslag att fastigheter som ligger i kommuner, som ligger på
orter som av IOGT-NTO definierats som strategiska, kan förvaltas centralt.

Kongressen beslöt
att

avslå Per Wihlborgs förslag att förbundet tillsammans med Våra Gårdar tar fram
offert/kostnadsförslag på fastighetsförvaltning.
§ 85

Fortsatt behandling av Expedition 50 – Konsulenter och resursfördelning
Kongressen beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag
att

nuvarande funktion med distriktskonsulenter byts ut till en med centralt anställda
konsulenter.
Niklas Christerson, Uppsala län, och Ingela Sjöberg, Jämtlands län, reserverade sig mot
beslutet.

Kongressen beslöt att bifalla Johnny Boströms förslag
att

konsulenternas närvaro i landet fördelas utifrån behov och beslutade målsättningar på
förbunds- och regional nivå.

Kongressen beslöt
att

avslå förbundsstyrelsens förslag att konsulenternas närvaro i landet fördelas utifrån
befolkning och medlemsantal snarare än utifrån dagens distriktsgränser; vad som ska
uppnås utgår från kongressbeslut.

Kongressen beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag
att

chefer arbetsleder grupper av anställda som fördelas inom en regional
personalorganisation.
Niklas Christerson, Uppsala län, och Ingela Sjöberg, Jämtlands län, reserverade sig mot
beslutet.

att

alla regioner/distrikt i framtiden avlastas administrativt på något sätt; exempel kan
vara ekonomi, IT, telefoni och annan administration som i stället ligger hos den
centrala nivån att lösa.

Bo Axelsson begärde ordningsfråga om propositionsordningen i fråga om resursfördelningen.
Ombudsförsamlingen gavs en kort paus för att sträcka på benen och för att presidiet skulle
kunna slå sina kloka huvuden ihop om propositionsordningen.
Mötesordförande Anders Häregård föredrog en propositionsordning med slutmålet att ta
fram två huvudförslag, det ena baserat på nuvarande resursfördelningsmodell och det andra
baserat på någon annan modell.
För att ta fram huvudförslag ett baserat på nuvarande modell ställs följande proposition:
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– Förbundsstyrelsens förslag ”att nuvarande resursfördelningssystem fortsätter under
en övergångsperiod tills distrikt övergått i det nya systemet med följande undantag:”
mot
– Börje Tjärnströms förslag ”att nuvarande resursfördelningssystem fortsätter fram
t.o.m. 2019 med följande undantag:”, samt
– Förbundsstyrelsens förslag ”att fullt konsulentstöd under övergångsperioden ges till
samtliga distrikt exklusive Gotland (undantag 1)” mot
– Börje Tjärnströms förslag ”att fullt konsulentstöd fram t.o.m. 2019 till samtliga
distrikt exklusive Gotland (undantag 1)”
För att ta fram huvudförslag två baserat på någon annan modell ställs följande proposition:
– Motion 2 – Resursfördelning inom IOGT-NTO
– Motion 3 – Ny utformning av distriktskonsulentstödet
– Motion 6 – Bättre resursfördelning
Kongressen beslöt
att

huvudförslag ett ska utgöras av förbundsstyrelsens förslag
”att nuvarande resursfördelningssystem fortsätter under en övergångsperiod tills
distrikt övergått i det nya systemet med följande undantag:” samt
”att fullt konsulentstöd under övergångsperioden ges till samtliga distrikt exklusive
Gotland (undantag 1),”

att

huvudförslag två ska utgöras av motion 2.

Kongressen beslöt i den slutliga omröstningen i enlighet med huvudförslag 1
att

nuvarande resursfördelningssystem fortsätter under en övergångsperiod tills distrikt
övergått i det nya systemet med följande undantag; samt

att

fullt konsulentstöd under övergångsperioden ges till samtliga distrikt exklusive Gotland
(undantag 1).

Kongressen beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag
att

riktat utvecklingsstöd under övergångsperioden tills distrikt övergått i det nya systemet
ges utifrån 2017 års nivå vilket innebär att inget ansökningsförfarande behövs
(undantag 2), samt

att

regionerna har ett omställningsstöd under åren 2018 och 2019 för att utveckla
verksamhet.

Kongressen beslöt att bifalla Bo Axelssons förslag
att
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uppdra åt förbundsstyrelsen och distriktens ordförande att besluta om en extra
kongress ska genomföras under mandatperioden.

Kongressen beslöt
att

avslå Börje Tjärnströms förslag att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp med personer från såväl förbundet som distrikten, som utreder den
framtida personalorganisationen. Arbetsgruppen inhämtar erfarenheter från andra
organisationer, bland annat våra ungdomsförbund, och ett förslag presenteras till
kongressen 2019.

Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 4 Resursfördelning inom IOGT-NTO

att

avslå motion nr 5 Ny resursfördelning,

att

avslå motion nr 7 Konsulentstöd,

att

avslå motion nr 8 Decentralisering för tillväxt över hela landet,

att

avslå motion nr 9 Riktat utvecklingsstöd till distrikten,

att

avslå motion nr 10 Resurser till distrikt och lokalt föreningsarbete,

att

bifalla motion nr 13 Behåll kapitalet i distriktet (alt. regionen), samt

att

anse motion nr 16 Möjliggör för inlandets föreningar att överleva besvarad.

Kongressen beslöt, efter rösträkning med siffrorna 53 röster på motion nr 17, 37 röster på
förbundsstyrelsens förslag (5 avstod från att rösta),
att

bifalla motion nr 17 Bra arbetsledning.

Kongressen beslöt att bifalla Björn Lanefelts förslag om hela Expedition 50
att

hela IOGT-NTO-rörelsen bjuds in i förändringsarbetet.

Kongressen beslöt
att

avslå Bo Axelssons yrkande när det gäller att-satserna 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 och 19 ska ett
arbete ske för att utveckla dessa till kongressen 2019 i samarbete med övriga förbund
inom rörelsen.
§ 86

Ajournering av förhandlingarna
Förhandlingarna ajournerades för dagen klockan 21.10. På grund av att kongresscentret ville
låsa och slänga ut oss så fort som möjligt – vi satt redan på lånad tid – föreslog Erik Winnfors
Wannberg återsamling utanför huset för en avslutande sång. Ombudsförsamlingen bildade
syskonkedja utanför kongresscentret och sjöng Vem kan segla förutan vind?.
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Lördagen den 1 juli 2017

NIONDE SESSIONEN
Ordförande: Åsa Hagelstedt
Robert Damberg
Sekreterare: Camilla Berner
Tobias Wallin

§ 87
Förhandlingarnas återupptagande
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 08.33.
§ 88
Justering av röstlängden
Monica Ståhl, Värmland, anmälde att hon återtagit sin plats på bänken.
§ 89
Sång
Dagen inleddes med sången Änglamark, en visa som ordförande Hagelstedt uttryckte
alldeles särskild förtjusning över då hon till vardags arbetar som generalsekreterare för
Djurskyddet. Hon menade att visraden ”sluta att utrota skogarnas alla djur” var som gjord för
hennes organisation.
§ 90
Hälsning från IOGT USA
Svenn-Arne Arntzen berättade att han mycket riktigt är norrman men att han mestadels bor i
Chicago i USA. Han berättade att de fortfarande är några tappra själar kvar i IOGT USA, inte
så många dock. I Svenn-Arnes tidigare loge i Norge är det fler medlemmar än i hela USA. Där
träffade han en gång en svensk i norska kyrkan, Per-Hugo Christenson, som tog med SvennArne in i rörelsen. Svenn-Arne ville i dag framföra en varm hälsning från IOGT i USA i
allmänhet men i synnerhet från Per-Hugo och chapter (logen) Jupiter. Han önskar att alla
som är här någon gång skulle komma och vara med vid festligheter i Chicago. Han berättade
särskilt om Memorial day som firas med pompa och ståt och parader. IOGT har också en
parad, vid förra tillfället samlades medlemmarna med bil på en kyrkogård och körde över
kyrkogården till ett kapell. Den dagens värvades nya medlemmar vilket är en stor händelse,
det händer inte varje dag att nya medlemmar träder in. Svenn-Arne avslutade med önska
IOGT-NTO lycka till med den fortsatta kongressen och arbetet framöver.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, menade att detta visade att vi är en global rörelse och
att frågorna är lika viktiga och aktuella i många länder. Hon skickade med en hälsning
tillbaka till USA och överlämnade en present som tack för besöket.
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§ 91
Hälsning från Frisksportrörelsen
Lisa Hallingström, Frisksportrörelsen, äntrade talarstolen och undrade hur många av
ombuden som redan känner till Frisksportarna. Det var glädjande många tyckte hon. Lisa
berättade vidare att organisationen för tre år sedan delade på sig i två, som dock arbetar tätt
ihop. Ett exempel är det riksläger som arrangeras varje år under sommaren där drygt 1 000
personer samlas och sportar tillsammans. Lisa upplyste om att man inte behöver anmäla sig
eller ens vara medlem, det är bara att dyka upp. Därmed ville hon rikta sin hälsning från
båda frisksportarförbunden till IOGT-NTO:s kongress.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, tackade Lisa och Frisksportarna för hälsningen och
överlämnade en present.
§ 92

Bilaga

Seminarium angående medlemslöftet
Åsa Hagelstedt, presidiet, meddelade att det nu var dags för seminarium angående
medlemslöftet och lämnade ord och bild till Per-Åke Lundin, utredare.
Per-Åke tackade och höll en föredragning om den utredning som han gjort på uppdrag av
förbundsstyrelsen. Bakgrunden till utredningen var de beslut som fattades på kongressen
2015 då två motioner framlades i ärendet. Motionerna förespråkade en sänkning av tillåtna
gränsen för alkoholhaltiga drycker i medlemslöftet. Beslutet blev en utredning vars resultat
skulle redovisas på den här kongressen, vilket är i dag.
Syftet med utredningen har varit att utreda och bereda ett antal olika punkter och
frågeområden.
 Hur ställer sig övriga rörelsen till denna fråga då den berör samtliga fyra förbund?
 Hur ska organisationen förhålla sig till de medlemmar som redan avgivit ett löfte med
2,25 volymprocent som gräns?
 Vad är sant och falskt när det gäller risken för återfall vid konsumtion av exempelvis
lättöl?
 Är det drycken i sig, alkoholhalten eller kulturen kring alkoholen som triggar återfall?
Vilka är riskerna att även 0-öl triggar en tidigare högkonsument att åter börja dricka?
 Vad är sant och falskt i diskussionen kring alkohol i livsmedel?
 Hur har andra nykterhetsorganisationer hanterat löftesfrågan?
Svaren på frågorna och utredarens kommentarer finns samlade i det diskussionsunderlag
angående eventuell ändring av IOGT-NTO:s medlemslöfte som finns som bilaga till detta
protokoll.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, tackade Per-Åke för genomgången. Nu var det
dags för ombuden att få dryfta frågorna en stund och detta ska göras, berättade Erik, i den
klassiska bikupeformen. Erik instruerade ombuden att hitta några personer som de inte
tidigare pratat så mycket med.
Första frågan för ombuden att diskutera var Är det problematiskt att vi arbetar med
alkoholliknande drycker i IOGT-NTO?
Ombuden svarade efter diskussionen i smågrupper med hjälp av sina mentometerknappar
och svaren fördelades enligt följande:
Ja
15
Nej
46
61

Kanske

29

Björn Lanefelt, Älvsborg, ansåg att en stor grupp glömdes bort i diskussionen, de
medberoende, och vuxna barn till alkoholister. För dem som ingår i den gruppen, menade
Björn, är det helt oacceptabelt och otänkbart att servera dessa drycker.
Anita van den Bosch, Gävleborg, höll med Björn när det gäller våra interna arrangemang.
Däremot är den typen av drycker bra att ha när vi arbetar i offentliga sammanhang.
Marit Normasdotter, Stockholm, berättade att hon själv är nykter alkoholist och har varit
nära döden många gånger. Hon menade att om 0,5 volymprocent är en trigger så är 2, 25
volymprocent en jättestor trigger. Marit undrade varför vi envisas med att tillåta en gräns på
2,25 volymprocent om vi samtidigt ska ifrågasätta och utmana alkoholnormen. Om vi är
emot alkoglass, hur kan vi då tillåta lättöl?
Ulf Dalevik, Älvsborg, delgav en insikt han just fått. Hans idol, Fantomen, beställde alltid in
mjölk!
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, vill utmana alkoholnormen. Framförallt ute på krogen
där normen är stark men där han menade att man kan inspirera andra att beställa
alkoholfritt om man själv är snabb på bollen och beställer först.
Christine Nordenstam, Uppsala län, undrade hur vi kan vara en motvikt till alkoholnormen
om vi samtidigt är en del av den. Hon frågade kongressen var modet finns att ifrågasätta
normen och att visa på vår särart. Ifrågasätt alkoholnormen tillsammans!
Fråga 2 från Erik Winnfors Wannberg var Vilken gräns ska vi ha i medlemslöftet?
Ombuden diskuterade med varandra och svarade sedan enligt följande:

o
o
o
o

2,25 %:
12
0,5 %:
23
0 %:
10
Leva helnyktert: 45

Fråga 3 till ombuden var Till vem avges löftet?

o
o
o
o

Löfte till organisationen: 13
Krav på medlemmen: 7
Löfte till sig själv: 34
Annat: 35

Erik Winnfors Wannberg tackade ombuden för den här sessionen och deras åsikter och
meddelade att det nu var dags för fika!

§ 93
Ajournering av förhandlingarna
Förhandlingarna ajournerades till klockan 10.30.
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Lördagen den 1 juli 2017

TIONDE SESSIONEN
Ordförande: Åsa Hagelstedt
Robert Damberg
Sekreterare: Tobias Wallin
Mikaela Bexar

§ 94
Återupptagande av förhandlingarna
Förhandlingarna återupptogs klockan 10.35.
§ 95
Justering av röstlängden
För att säkerställa en aktuell och uppdaterad röstlängd genomfördes en ”nordkoreansk
omröstning” med ett enda alternativ med frågan ”Är du här?”.
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 91 röstberättigade ombud.
§ 96

Hälsning från Junis
Junis förbundsordförande Mona Örjes berättade om en liten tjej som anlände till junislägret
på Wendelsberg i en polisbil. Polisen hade stoppat bilen hon färdades i till lägret, och
omhändertagit pappan som var kraftigt berusad. I stället för att köra flickan hem valde
polisen att köra henne till vårt läger eftersom de ”förstod att flickan över helgen hade det
bättre hos Junis än hemma”. Flickan hade ingen packning med sig, men junisledarna
skramlade ihop det som behövdes och flickan fick en fantastisk helg. Det här är en ovanlig
händelse, men det som inte är ovanligt är att Junis ledare alltid gör det lilla extra för att
välkomna den som har det trassligt hemma.
Junis har 12 000 medlemmar, berättade Mona. Förra sommaren arrangerade vi över 70 läger
för över 3 500 barn. Om fem år har vi som mål att vara dubbelt så många medlemmar, ha
dubbelt så många ledare och arrangera dubbelt så många utåtriktade arrangemang. Vi har
inte satt upp de här målen för att få finare siffror utan för att dubbelt så många barn ska få en
bättre uppväxt. Vi gör skillnad!
Mona berättade vidare att det första hon och Johnny Mostacero sa till varandra när de valdes
på kongressen i Lund 2015 var att de skulle samarbeta under mandatperioden. Nu kanske det
inte har blivit så mycket konkret samarbete som de hade hoppats på, men förhoppningsvis
blir de båda omvalda och då är det upp till bevis. Däremot ser vi massor av samarbete på
lokal nivå så vi på central nivå får lära oss av de bra exemplen och skärpa oss under den
kommande mandatperioden, avslutade Mona.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen och överlämnade en gåva.
Mona passade på att utmana IOGT-NTO om att dubblera medlemsantalet fram till 2019.
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§ 97
Veteranmedalj
Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, annonserade att det var dags att uppmärksamma
ytterligare en veteran här i lokalen.
Den här personen blev medlem under det decennium då höftrörelser blev synonymt
med att vara idol. Det finns många som kan berätta om de bus som den här personen
gjorde tillsammans med sina kumpaner när de äldre godtemplarna höll möte. Inte helt
olikt en viss Emil i Lönneberga.
Den här personens energi och påhittaranda höll på att knäcka di gamle när hen som
ung började sin bana i IOGT-NTO-rörelsen. Kännetecken för denna person är energin
och glimten i ögat, i kombination med en enastående förmåga att uppmuntra andra.
Det här är en person som ser det positiva i allting och man brukar tala om en ”positiv
spiral” när olika moment förstärker varandra. Den här personen är själva virvelvinden i
en sådan spiral. Den här personen lever begreppet att vara rörelsemänniska, och varför
lägga all kraft på ett förbund när man kan jobba med och för alla fyra?
Den här personen har åkt land och rike kring som en slags turnerande modell. Den här
personen har varit ledamot i en av rörelsens förbundsstyrelser och hen har också varit
ledare för detta förbunds högsta ledarutbildning.
Den här personen arrangerar resor, håller studiecirklar, genomför kurshelger och håller
dessutom uppskattade kurser i det som hen ägnat sitt yrkesverksamma liv åt. Den här
personen har till en stor sammankomst bakat så många bullar att det skulle räcka för
att bjuda invånarna i en mindre stad på fika.
I dag är denna person tillfälligt på rymmen från en av sina många ideella och
uppskattade arrangemang för dem som vi brukar säga är vår framtid. Rörelsekamrater!
Jag har härmed den stora äran att utdela en veteranmedalj till Carl-Eric ”Kula”
Karlsson.
Carl-Eric tackade och hänvisade till Mona Örjes hälsning där hon sa att de var ”på rymmen”
och berättade att på tisdag startar de upp ett kojbyggarläger i Örebro med 77 barn. Dessutom
är de inne i en oerhört intensiv period med Café Skogen. Carl-Eric avslutade med att hälsa att
alla som inte varit där är varmt välkomna på besök.
§ 98
Jämställdhetsredovisning
Maria Hampusgård, jämställdhetsmätare, redovisade gårdagens fördelning av den utnyttjade
talartiden. Hon har delat upp mätningen på respektive ämnesområde under behandlingen av
Expedition 50.
Ämnesgrupp
Engagemangsformer
Geografisk indelning
Demokrati
Fastigheter
Resursfördelning
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Talartid
45 min
32 min
30 min
14 min
57 min

Totalt
Kvinnor
41 %
28 %
31 %
53 %
32 %

Totalt
Män
59 %
72 %
69 %
47 %
68 %

Ombud
Kvinnor
31 %
20 %
24 %
17 %
19 %

Ombud
Män
48 %
60 %
62 %
36 %
53 %

Som man kan se på siffrorna ovan har vi en viss övervikt av talartid för männen, men nu ser
vi med spänning fram emot hur siffrorna kommer att se ut efter dagens diskussion,
förklarade Maria.
Fördelning av total talartid under fredagen framgår av grafen nedan.

§ 99
Uttalande från kongressen
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, presenterade det föreslagna uttalandet från kongressen
tillsammans med de redaktionella ändringar som kommit in från ombuden. Hon uppmanade
alla närvarande att hjälpa till med att sprida uttalandet via alla tänkbara medier. Andrine
förslog kongressen besluta
att

anta uttalandet.

Per-Åke Andersson, Östergötland, undrade om höjningen som nämns är reell eller indexerad.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, svarade att det som avses är en årlig indexering så som
det beskrivs i första stycket. Hon föreslog en justering av texten så att det tydliggörs att det är
en årlig indexering som avses.
Gunvor Nygren, Jönköping, menade att alkohol numera hanteras mer och mer som en vanlig
vara. Hon menade att vi borde använda uttrycket ”alkohol är inte en vara vilken som helst”
för att tydliggöra vår hållning till detta.
Andrine Winther svarade att det täcks av den föreslagna texten.
Gunvor Nygren, Jönköping, invände att det står att alkohol inte är en vanlig vara, vilket är
just vad alkoholen har blivit, och att formuleringen ”inte vilken vara som helst” därför är
bättre.
Ulf Dalevik, Älvsborg, skulle föredra den ursprungliga texten om en höjning snarare än en
indexering som kan innebära en sänkning av priset på alkohol.
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Stig Håkangård, Värmland, menade att indexeringen är det viktiga. Alkoholpriserna måste
följa index så att de inte halkar efter. Vi kan inte säga både höjning och indexering eftersom
det potentiellt kan vara motstridigt.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, förklarade att vi gärna vill fokusera på ett positivt
uttalande till stöd för förslaget från kommissionen för jämlik hälsa snarare än att driva
ytterligare frågor. Det är så många andra som kommer att kritisera kommissionen så det
behöver inte vi också göra, menade hon.
Kongressen beslöt
att

anta uttalandet.
Kongressuttalande vid IOGT-NTO:s kongress i Karlstad 2017
IOGT-NTO:s kongress uppmanar regeringen att så snart som möjligt genomföra två av
de förslag som Kommissionen för jämlik hälsa lagt fram för att minska
alkoholkonsumtionen och hälsoklyftorna. Förslagen är:



Inför en årlig indexering av punktskatten på alkohol, kopplat till
konsumentprisindex
Arbeta för en europeisk ramkonvention för att begränsa alkoholens
skadeverkningar

Alkohol är ingen vanlig vara. Varje år orsakar alkoholkonsumtionen omfattande
ekonomiska kostnader och ett stort mänskligt lidande. Att minska konsumtionen av
alkoholen är att minska lidandet och kostnaderna i samhället.
Ett av de effektivaste verktygen för att minska konsumtionen och därmed skadorna är
en effektiv prispolitik. De senaste decennierna har realpriset på alkohol minskat, trots
ett flertal skattehöjningar. En årlig indexering av alkoholskatten, på samma sätt som
för tobaksskatten, skulle undvika den effekten och göra alkoholskatten mer
verkningsfull. Det skulle leda till en mer jämlik hälsa i hela Sverige.
Den tidigare europeiska alkoholstrategin upphörde år 2012 och har därmed begränsat
förutsättningarna för EU-samverkan för minskade alkoholskador. Det råder inga tvivel
om att alkoholindustrin, likt tobaksindustrin, lägger stora resurser för att stoppa alla
folkhälsopolitiska åtgärder ifrån EU. Därför bör alkoholindustrin, som Kommissionen
för jämlik hälsa föreslår, stängas ute från folkhälsopolitiken. En europeisk ramkonvention är ett bra steg i rätt riktning. Det finns redan i dag en ramkonvention för att
förebygga tobaksskador. Att införa en motsvarande konvention för alkohol är helt i
linje med den ökade medvetenhet som finns i dag kring konsekvenserna av alkoholkonsumtionen.
IOGT-NTO:s kongress ställer sig enhälligt bakom detta uttalande och uppmanar
regeringen att genomföra de förslag och arbeta på det sätt som Kommissionen för
jämlik hälsa föreslår.
IOGT-NTO:s kongress, Karlstad, 1 juli 2017
§ 100
Behandling av motion nr 18–49
Mötesordförande Åsa Hagelstedt redogjorde för den tänka arbetsordningen för motionerna.
Samtliga motioner är uppdelade i tre grupper, en grupp motioner med tilläggsyrkanden, en
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grupp motioner utan ändringsyrkanden men där ”pluppläget” på motionstorget visar en
jämn opinion och slutligen en grupp motioner med en entydig opinion för endera bifall eller
avslag. De två första grupperna avser presidiet att behandla motion för motion medan den
sista gruppen kan behandlas i klump.
Jenny Larsson, Kalmar, undrade varför motion 22 fanns på två ställen.
Åsa Hagelstedt svarade att presidiet enbart avsåg att behandla det nya förslaget som
framkommit i anslutning till motion 22 här, övriga bitar av motion 22 hanteras senare.
Kongressen beslöt
att

behandla motion 18–49 enligt presidiets förslag.
§ 101

Nytt förslag lyft på torget i anslutning till motion nr 22
Mötesordförande Åsa Hagelstedt redogjorde för ett nytt förslag som presenterats på
motionstorget i samband med diskussion av motion nr 22. Presidiet ansåg dock att det nya
förslaget inte direkt kan anses som ett tillägg till motionen utan snarare som ett helt nytt
förslag. Eftersom samtliga förslag som ska lyftas på kongressen måste vara utskickade
föreslog presidiet att inte ta upp det nya förslaget för beslut.
Kongressen beslöt
att

inte hantera detta förslag under kongressen.
§ 102

Motion nr 57 – Nominering till förbundsstyrelsen
Presidiet meddelade att skaraborgsdistriktet dragit tillbaka motionen.
Kongressen beslöt
att

inte behandla motion nr 57 – Nominering till förbundsstyrelsen.
§ 103

Motion nr 20 – Nej till SVT 1:s alkoholreklam i samarbete med Systembolaget i
programmet ”Gomorron Sverige” på fredagar
Gunvor Nygren, Jönköping, berättade att hon förstod både motionen och förbundsstyrelsens
svar, men att båda två skulle ge potentiellt dåliga signaler och att hon därför föreslagit nya
skrivningar på motionstorget.
Lina Magnusson, förbundsstyrelsen, jämkade sig å förbundsstyrelsens vägnar och yrkade
bifall till Gunvor Nygrens förslag.
Kongressen beslöt i enlighet med Gunvor Nygrens förslag
att
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anse motion nr 20 – Nej till SVT 1:s alkoholreklam i samarbete med Systembolaget i
programmet ”Gomorron Sverige” på fredagar besvarad, samt

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att uppmana alla medlemmar att påverka SVT att
upphöra med denna reklam.
§ 104

Motion nr 23 – Utveckla samverkan och nätverksbygge i det drogpolitiska
arbetet
Jenny Larsson, Kalmar, hade på motionstorget föreslagit
att

det skapas en digital portal (likt den för Vit jul) där vi gemensamt marknadsför
alla arrangemang som erbjuds under Folknykterhetens vecka.

Jan Linde, förbundsstyrelsen, tyckte inte att frågan om en portal är en fråga för kongressen
utan att det är upp till förbundsstyrelsen eller kansliet. Dessutom äger inte IOGT-NTO
Folknykterhetens vecka så en portal måste hanteras tillsammans med övriga nykterhetsrörelsen.
Jenny Larsson, Kalmar, jämkade sig med förbundsstyrelsen och drog tillbaka sitt förslag. Det
viktiga är att förbundsstyrelsen har uppmärksammat frågan och hanterar den.
Magnus Danielson, Stockholm, tog Jenny Larssons förslag som sitt eget.
Kongressen beslöt
att

anse första att-satsen besvarad,

att

avslå den andra att-satsen i motion nr 23 – Utveckla samverkan och nätverksbygge i
det drogpolitiska arbetet, samt

att

efter rösträkning med siffrorna 37 för bifall och 45 röster för avslag (9 avstod) avslå
Magnus Danielsons förslag.
§ 105

Motion nr 29 – Premiering
Motionären Sven-Erik Alfredsson, Västmanland, menade att detta är den viktigaste frågan på
hela kongressen. Medlemsutvecklingen är som att vi står i en svart pist och bara åker nedåt,
nu måste vi göra något akut för att stoppa den nedåtgående spiralen. På UNF:s kongress 1972
var det 13 motioner varav 12 skrivna från en ideologiskt inriktad förening i Täby. Samtliga 12
motioner hade två att-satser: en om att bifalla motionen och en om att lägga ner förbundet
om inte motionen bifölls. Den här frågan är nästan av samma dignitet även om Sven-Erik
inte skrivit in den alternativa att-satsen i motionen. Vi kan inte stå med metspö och fånga fisk
på krok, nu måste vi gå över till stora nät. Den verksamhet som veteranmedaljören ”Kula”
bedriver i Örebro är ett ypperligt exempel på en typ av verksamhet som till och med lockar
folk som ber om att få bli medlemmar. Vi lyckades rekrytera 17 000 medlemmar mellan 1998
och 2008, sedan dess har vi tappat 20 000 medlemmar. Fortsätter vi att minska i samma
takt har vi 0 medlemmar om 10 år. Förra året (2016) rekryterade 460 av medlemmarna en
eller flera nya medlemmar. Tillsammans rekryterade vi 2 600 nya medlemmar. Är det bara
1 procent av medlemmarna som tycker att organisationen är värd att rekrytera medlemmar
till? I Expedition 50 har förbundsstyrelsen satt upp en vision att vi ska vara 50 000
medlemmar om mindre än 3 år, det innebär att vi måste rekrytera 35 000 nya medlemmar.
För att klara detta räcker det inte med en idé, utan nu måste vi göra ordentliga kraftinsatser.
68

Alla måste hjälpa till, det funkar inte att ”någon annan” ska stå för värvningen. Med dessa
ord ändrade Sven-Erik sitt ursprungliga förslag och föreslog i stället
att

hänskjuta frågan om premiering till förbundsstyrelsen för bearbetning i
motionens anda.

Anita van den Bosch, Gävleborg, berättade att hon brukar värva medlemmar på dansgalan i
Malung. Det är en jättebra arena för henne som aktiv dansare. Andra medlemmar har andra
arenor och vi måste utnyttja varje tillfälle där vi har aktiva medlemmar. Hon föreslog
att

det på ett lätt sätt går att få ekonomi för att genomföra naturlig värvning.

Monica Ståhl, Värmland, höll med Sven-Erik Alfredsson om att värvning är otroligt viktig.
Däremot har inte Värmlands distrikt lyckats med de mål om värvning som distriktet fastställt
utan nu måste vi ta tillvara alla möjliga alternativ. Hon yrkade avslag på förbundsstyrelsens
förslag.
Börje Tjärnström, Västernorrland, undrade varför vi ska premiera värvare när till och med
motionären säger att verksamheten i sig är det viktigaste medlet för att värva medlemmar.
Det borde innebära att vi snarare borde premiera verksamhet än värvare.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, svarade motionären att vi alla är överens om att värvning
och våra medlemssiffror är väldigt viktiga. Frågan är snarare hur vi ska nå våra mål och den
här motionen handlar om premiering av våra värvare. Att bara fokusera på premiering är en
alltför specifik lösning och förbundsstyrelsen vill ha möjlighet att justera metoderna under
mandatperioden. Förbundsstyrelsen drog tillbaka sitt ursprungliga yrkande om avslag och
yrkade i stället bifall till Sven-Erik Alfredssons nya förslag.
Presidiet informerade om att Anita van den Boschs förslag inte direkt rör den här motionen
utan kommer att behandlas under behandlingen av Mål och verksamhetsinriktning.
Monica Lundberg, Halland, berättade att hon har varit borta från rörelsen i 10 år och nyss
kommit tillbaka. Mycket är sig likt även om många ansikten är nya. Allt i samhället går
mycket fortare nu än för 10 år sedan, tyckte hon. Värvning är något av det tråkigaste vi kan
syssla med och vi borde fundera på hur man gör värvningen roligare. Monica yrkade bifall på
Sven-Erik Alfredssons ursprungliga förslag.
Marie Post, Skaraborg, berättade att hon inte brukar skriva sitt namn när hon värvar nya
medlemmar. Det viktiga är att organisationen får nya medlemmar, inte att få en
värvningspremie.
Leif Ottosson, Blekinge, yrkade bifall till Sven-Erik Alfredssons nya förslag.
Leif Karlsson, Södermanland, berättade att distriktet värvade 300 nyanlända svenskar under
2016. De flesta i den här gruppen är nyktra när de kommer och väldigt intresserade av att
närma sig det svenska samhället. Det gör dem till en väldigt attraktiv målgrupp.
Magnus Lagergren, Örebro, tyckte att ordet ”bearbetning” var lite svagt och efterlyste en
ordentlig utredning. Det här är en otroligt viktig fråga och vi måste våga tänka utanför
ramarna. Magnus är även med i en annan organisation som inte har någon medlemsavgift, är
det kanske en väg för oss också? Ska vi erbjuda medlemmar att ”bara” gå med via internet
och inte skriva på en fysisk ansökan?
Leif Spännar, Värmland, höll med om förbundsstyrelsens svar på motionen att värvning i
grunden är en ideell verksamhet. Däremot stämmer detta inte överens med
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förbundsstyrelsens beskrivning i Mål och verksamhetsinriktning där det sägs att värvning
måste prioriteras på samtliga nivåer.
Gunilla Lindskog, Västernorrland, förklarade att hon är emot all form av premiering vid
värvning och hon yrkade därför avslag på motionärens nya förslag.
Monica Lundberg, Halland, menade att man inte ska tacka nej till en premie. Frågan är
snarare vad man sedan gör med premien. Man kan ge den till sin förening eller någon annan
behövande. Monica tog tillbaka sitt bifallsyrkande på motionen och yrkade i stället bifall på
Sven-Erik Alfredssons nya förslag.
Margareta Enermo, Kronoberg, menade att vi inte kan vänta utan att detta är riktigt bråttom.
Hon ville inte ha premier, men förstår att det kan vara bra för andra.
Birgitta Svensson, Halland, undrade varför vi inte pratar med våra anhöriga. Börja med att
prata med era barn och barnbarn, de borde redan veta hur bra organisationen är så de borde
vara den lättaste målgruppen, uppmanade hon.
Sven-Erik Alfredsson, Västmanland, skulle inte ha något emot att strunta i premierna om det
ändå fungerade. Men så länge som vi inte värvar tillräckligt många medlemmar måste vi
vända på varje sten och använda alla tillgängliga metoder och medel. Vissa grupper
stimuleras av en premie och för dem är detta viktigt.
§ 106
Ordningsfråga om streck i debatten
Mötesordförande Åsa Hagelstedt föreslog att sätta streck i debatten.
Per-Åke Andersson, Östergötland, efterlyste ett klargörande om proceduren för streck i
debatten så att vi inte hamnar i en sits där ombud inte är införstådda med förutsättningarna.
Åsa Hagelstedt informerade om proceduren kring streck i debatten.
Kongressen beslöt
att

sätta streck i debatten.
§ 107

Fortsatt behandling av Motion 29 – Premiering
Per Wihlborg, Skåne, tillstyrkte det nya förslaget från motionären.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, tackade för debatten och såg fram emot den kommande
diskussionen om den något bredare frågan om värvning när vi kommer till Mål och
verksamhetsinriktning.
Kongressen beslöt
att
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hänskjuta frågan om premiering till förbundsstyrelsen för bearbetning i motionens
anda.

§ 108
Ajournering
Mötesordförande Åsa Hagelstedt förklarade förhandlingarna ajournerade klockan 12.06.
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Lördagen den 1 juli 2017

ELFTE SESSIONEN
Ordförande: Robert Damberg
Elin Lundgren
Sekreterare: Mikaela Bexar
Magnus Andersson

§ 109
Återupptagande
Kongressen återupptogs klockan 13.31 med ett fast klubbslag av mötesordförande Robert
Damberg. Med samma fasthet påminde Robert sedan om att kongressen bara hade klarat av
en tiondel av de motioner som borde ha varit färdigbehandlade vid det här laget.
§ 110
Justering av röstlängden
Karin Nordin, Roland Thelin och Oscar Gomez Denis, samtliga Västernorrland, ersatte Börje
Tjärnström, Gunilla Lindskog och Ruby Ottosson. Curt Thapper, Kronoberg, ersatte Abdi
Mohamed. Marine Diedrichsen, Örebro, återinträdde i tjänst.
§ 111
Motion nr 30 – Öka intresset för att bli medlem!
Kongressen beslöt i enlighet med motion nr 30
att

införa förmåner som medlemmar kan nyttja, samt

att

förmånerna i första hand ska vara upplevelseinriktade.
§ 112

Motion nr 31 – Medlemskort – Upplevelsekort
Sven-Erik Alfredsson, Västmanland, även motionär, hade under motionstorget jämkat sig
med förbundsstyrelsen om ett annat förslag än det i motionen. Han yrkade bifall till det
jämkade förslaget, enligt vilket frågan om premiering ska hänskjutas till förbundsstyrelsen
för bearbetning i motionens anda. Sven-Erik sade att han ville att fler människor ska
uppmärksammas för sina insatser i verksamheten. Han tillade att det som sägs i motionen
bara är exempel på vad man kan göra; det behöver till exempel inte handla om ett kort.
Jenny Larsson, Kalmar, hade på motionstorget lagt ett förslag om att förbundsstyrelsen till
kongressen 2019 skulle utreda hur olika former av engagemang, inte bara medlemsvärvning,
kan premieras. Hon drog nu tillbaka det förslaget till förmån för det förslag som Sven-Erik
Alfredsson och förbundsstyrelsen hade jämkat sig om och yrkade bifall till det sistnämnda
förslaget. Jenny kommenterade också förbundsstyrelsens svar på motionen, där det anges att
förbundsstyrelsen inte ser att gradering av engagemang är något att lyfta annat än i
undantagsfall. Jenny tyckte att man redan har gjort en gradering i och med att man valt att
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premiera enbart värvning. Hon tillade att det inte behöver handla om något stort, bara man
får känna att någon ser en.
Kongressen beslöt i enlighet med Sven-Erik Alfredssons och förbundsstyrelsens förslag
att

hänskjuta frågan om premiering till förbundsstyrelsen för bearbetning i motionens
anda.
§ 113

Motion nr 32 – Våra medlemskort
Per-Elof Johansson, Kronoberg, förklarade att han företrädde motionären som inte var
närvarande. Han yrkade bifall till motionen, som handlar om att det ska finnas ett plastat
medlemskort som man kan klistra årsmärken på. Per-Elof berättade att medlemskortet
används av medlemmar som bevis på att de har rätt att parkera gratis vid IOGT-NTO-lokalen
vid Vattentorget i Växjö.
Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 32.
§ 114

Motion nr 34 – Medlemslöftet
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för de förslag som förelåg. För det första fanns
motionen, i vilken det yrkas att den gräns som anges i medlemslöftet ska sänkas från 2,25 till
0 volymprocent alkohol. För det andra fanns ett förslag som Virre Annergård hade lagt på
motionstorget. Enligt det förslaget ska gränsen i stället sänkas till 0,5 volymprocent. Slutligen
hade Virre Annergård och Marit Normasdotter till presidiet lämnat in ytterligare ett förslag
enligt vilket IOGT-NTO:s verksamhet ska vara alkoholfri på alla nivåer. I det förslaget
förtydligas också att gränsen för alkoholfri ska gå vid 0,5 volymprocent.
Magnus Danielson, Stockholm, berättade om en händelse för en månad sedan. Då hade det
varit besök i det nyktra kollektiv där han bor och besökaren hade haft svårt att förstå hur det
kunde förekomma 2,25-procentig cider där. Besökaren hade frågat Magnus om han inte är
nykterist och när han hade försökt förklara hur det låg till hade han mötts av kommentaren
”Aha, så man får dricka alltså?”. Magnus sade att människor runtomkring oss inte ser oss
som nykterister. Nu när Systembolaget drar gränsen för alkoholfria drycker vid 0,5 procent
tyckte Magnus att den gränsen är rimlig också för medlemslöftet. Han berättade att han inte
hade tyckt så för en månad sedan men att han hade ändrat uppfattning eftersom han
uppfattade att andra inte ser oss i IOGT-NTO som nykterister. Magnus yrkade bifall till Virre
Annergårds förslag.
Virre Annergård, Stockholm, sade att det behövs ett tydligt ställningstagande. Med tanke på
vad folk hade sagt under morgonens seminarium om medlemslöftet ansåg han att det inte
behövdes någon utredning. Virre tyckte att vi behöver låta alla medlemmar känna sig trygga
på våra arrangemang. Han var inte säker på att en 0,5-gräns räcker för att uppnå detta men
menade att det är ett steg i rätt riktning; i vart fall är det bättre än att ha lättöl på våra
arrangemang, sade Virre.
Bo Axelsson, Västmanland, ifrågasatte om förslaget att verksamheten ska vara alkoholfri
verkligen gäller medlemslöftet och om det kan ligga som tilläggsförslag i den här frågan.
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Mötesordförande Robert Damberg ansåg att ifrågasättandet var riktigt och tipsade om att
förslaget kunde läggas fram vid behandlingen av Mål och verksamhetsinriktning i stället.
Virre Annergård och Marit Normasdotter drog därefter tillbaka förslaget om alkoholfri
verksamhet.
Björn Karlsson, Jämtlands län, yrkade bifall till motionen. ”I republiken [Jamtland] är vi lite
eljest”, sade Björn och påpekade att hans distrikt också är ett pilotdistrikt. På försök tänkte
man därför införa ett eget medlemslöfte som är fritt från siffror och anger att man som
medlem i IOGT-NTO avstår från att använda alkohol eller andra droger.
Ingrid Jägerhed, Skåne, ifrågasatte att man skulle ta beslut i frågan nu, när en utredning
pågår. Hon tyckte att det skulle vara bättre att låta motionen behandlas i utredningen och
yrkade avslag på motionen.
Per-Åke Andersson, Östergötland, yrkade bifall till förslaget om 0,5 procent. Han ansåg att
den gränsen är befogad i dag, med tanke på att gränsen 2,25 procent sattes utifrån ett
gammalt resonemang om berusning. Med den forskning vi har i dag om bland annat
sambandet mellan alkohol och cancer, sade Per-Åke, använder vi argumentet att det inte
finns någon garanterat riskfri gräns för när skada kan inträffa. Enligt Per-Åke vore det
modernt att relatera till riskargumentationen. Han tillade att utbudet av drycker med högst
0,5 volymprocent alkohol är stort i dag och sade att han inte såg något hinder mot att besluta
enligt förslaget för att ge ett slags riktmärke till utredningen.
Marit Normasdotter, Stockholm, yrkade också bifall till förslaget om 0,5 procent. Hon
hänvisade till Systembolagets o,5-procentgräns för alkoholfria drycker och ansåg att vi som
nykterhetsorganisation borde kunna ställa oss bakom den. Marit tyckte också att vi ska
utmana alkoholnormen, inte normalisera den. Enligt Marit är det viktigt att ta beslutet att det
ska stå 0,5 procent i medlemslöftet.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Virre Annergårds förslag med
hänvisning till den pågående utredningen. Han hade all respekt för de argument som hade
framförts men ville ha ordning på torpet innan ett beslut fattas. Man behöver till exempel
reda ut hur ett ändrat medlemslöfte kan fungera retroaktivt i relation till dem som har avlagt
medlemslöfte tidigare och förhållandet till de andra förbunden i rörelsen, sade Erik.
En kontrapropositionsvotering genomfördes där först Virre Annergårds förslag vann mot
motionen. Därefter ställdes Virre Annergårds förslag mot avslag. Efter rösträkning
konstaterades att kongressen hade beslutat att avslå förslaget, med röstsiffrorna 54 för avslag
och 35 för Virre Annergårds förslag (3 personer uppgav att de avstod från att rösta).
§ 115
Justering av röstlängden
Det begärdes justering av röstlängden eftersom 92 personer hade röstat medan den senast
justerade röstlängden endast omfattade 91 närvarande ombud.
Kongressen beslöt
att fastställa röstlängden till 93 röstberättigade ombud.
§ 116
Fortsatt behandling av motion nr 34 – Medlemslöftet
Den sista omgången i kontrapropositionsvoteringen togs om med anledning av att
röstlängden hade justerats.
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Med röstsiffrorna 33 för Virre Annergårds förslag och 55 för avslag (3 personer uppgav att de
avstod från att rösta) beslöt kongressen
att

att avslå Virre Annergårds förslag.
§ 117

Motion nr 21 – Straffbart att ansvara för barn vid berusat tillstånd
Marie Svensson, Gävleborg, även motionär, sade att det är straffbart att cykla eller åka
tunnelbana berusad men inte att ta hand om barn när man är berusad. När hon har
diskuterat frågan med andra har hon fått höra att det är bättre att socialtjänsten hanterar
problemet, men enligt Marie skulle det vara enklare om man kunde ringa polisen i
problemsituationer. Vid ett tillfälle hade hon själv ringt polisen och fått höra att den inte
kunde göra något eftersom det inte är straffbart att vara berusad när man tar hand om barn.
Händelsen hade stärkt hennes uppfattning att det borde vara straffbart. Marie nämnde också
att det i Málaga finns en ny regel som innebär att man inte får dricka alkohol när man är
tillsammans med barn; att göra det kan ge böter motsvarande mellan 1 000 och 30 000
kronor. Avslutningsvis ville Marie byta ut att-satserna i motionen. Hon ville att de skulle
strykas till förmån för följande formulering:
att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram material så att vi kan arbeta tillsammans för att skapa opinion för att det ska vara straffbart att vara berusad när
barn är närvarande.

Maria Kornevik Jakobsson, Göteborgs och Bohus län, föreslog kongressen besluta enligt den
nya att-satsen. Maria sade att för henne är detta kongressens absolut viktigaste fråga och hon
nämnde att den har varit uppe på kongresserna 2011, 2013 och 2015. Hon undrade hur
mycket tid som behövs och vem som ska dra det här på barrikaderna om vi inte gör det.
Maria ansåg att man behöver stå på barrikaderna för barns rättigheter och nämnde
utvecklingen i fråga om barnpornografi som exempel på att man fått kämpa för att barn ska
få en trygg och säker uppväxt. Maria sade att det inte är straffet man är ute efter utan
attityderna och värderingarna. Vi kommer längre fram att tycka att det är självklart att inte
vara berusad när man har hand om barn, avslutade Maria.
Jessica Rembeck, Älvsborg, berättade att hon arbetar inom socialtjänsten. Hon sade att det
är polisens ansvar är att utreda vad som har hänt och socialtjänstens ansvar är att utreda vad
som fungerar väl i en familj och vad som behöver fungera bättre. Enligt Jessica är det
självklart att alla här tycker att ingen berusad ska ha ansvar för barn. Hon ansåg dock att vi
som organisation skjuter oss i foten när vi fokuserar fel. Jessica tyckte att man därför inte
kan uttrycka sig som i förslaget och yrkade avslag.
Börje Wasserman, Västernorrland, sade att hans distrikt hade skrivit de första motionerna i
frågan och att det nu fanns en ny chans att få igenom förslaget. Han yrkade bifall till det
ändrade förslaget.
Bo Axelsson, Västmanland, sade att det handlar om en opinionsyttring för att fokusera på en
svår fråga och att man knappast kan avslå ett förslag om att skapa opinion i en stor hjärtefråga. Enligt Bo borde förslaget därför bifallas oavsett vad lagstiftningen säger.
Lina Magnusson, förbundsstyrelsen, sade att vi alla är överens om att frågan är jätteviktig
och att vi ska arbeta mycket med opinionsbildning. Hon ansåg dock att man kan göra det på
olika sätt och nämnde att IOGT-NTO just nu arbetar mycket med Vit jul. Hon trodde att
opinionsbildning för lagändring kan innebära att de som är beroende av alkohol blir mer
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utsatta och ville i stället arbeta med opinionsbildning på de områden där vi är som starkast.
Hon påminde också om att inte glömma UNF och Junis. Lina yrkade avslag på förslaget.
Emma Laursen, Uppsala län, påpekade att formuleringen i Marie Svenssons nya förslag
innebär att det ska vara straffbart att dricka alkohol när barn är närvarande även om man
inte har ansvar för dem. Det kan exempelvis handla om att man är på en fest där det finns
barn och dricker utan att bli berusad. Emma såg detta som väldigt hårt och tyckte att det
skulle vara fel väg att gå. Hon yrkade avslag på förslaget.
Ulf Dalevik, Älvsborg, ansåg att frågan är svår och kräver en stor utredning. Han tyckte att
det vore bättre att tala om att det ska vara ”förbjudet” än att det ska vara ”straffbart”.
Maria Kornevik Jakobsson, Göteborgs och Bohus län, drog tillbaka sitt tidigare förslag enligt
Marie Svenssons nya formulering och yrkade i stället bifall till motionens ursprungliga två
att-satser. Hon sade också att argumenten mot förslaget inte håller.
Jan Linde, förbundsstyrelsen, såg det som viktigt att vi är överens om att vi vill bekämpa
beteendet att vara berusad med barn. Att driva frågan om att straffa människor för att de
dricker alkohol och kanske är beroende såg han däremot som orimligt, och han tillade att vi
aldrig tidigare har krävt straff för att människor är beroende. Däremot tyckte han att vi kan
opinionsbilda kring det olämpliga i beteendet. Han yrkade bifall till förbundsstyrelsens
avslagsyrkande som han såg som det enda nyanserade förslaget.
§ 118
Fråga om streck i debatten
Kongressen beslöt
att sätta streck i debatten.
§ 119
Fortsatt behandling av motion nr 21 – Straffbart att ansvara för barn vid
berusat tillstånd
Per-Åke Andersson, Östergötland, yrkade att kongressen skulle besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan hur föräldrar och andra vuxna
kan förmås att ta ansvar för att inte uppträda alkoholpåverkade i barns närvaro.

Magnus Danielson, Stockholm, ville i motionens första att-sats ändra ”straff” till ”påföljd”.
Han föreslog således kongressen besluta
att

tillsätta en arbetsgrupp i denna fråga som arbetar fram ett förslag om en
kommande lagändring och som föreslår en promillehalt som kan medföra straff
för den som är berusad och inte kapabel att ansvara för barn.

Jan Linde, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till Per-Åke Anderssons förslag och avslag på
Magnus Danielsons förslag.
Per-Åke Andersson, Östergötland, yrkade avslag på motionen och bifall till sitt förslag. Han
pekade på svårigheten att fullt ut förstå konsekvensen av ett beslut om straffbarhet och sade
att en lång rad frågor behöver besvaras för att det ska bli funktionellt. Per-Åke ville låta
förbundsstyrelsen utreda frågan och beakta juridiska och sociala aspekter. Han var inte
beredd att hasta fram en formulering som han inte ville ta ansvar för i debatten.
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Niklas Christerson, Uppsala län, ville understryka det Jan Linde hade sagt om att det
självklart är en viktig fråga att inte ha ansvar för barn i berusat tillstånd och utsätta barn för
följderna av det. Nästa fråga, sade Niklas, är hur vi går framåt. Han pekade på två aspekter
när vi pratar om straff: dels straffets funktion i ett samhälle, dels hur vi tror att förslaget kan
tas emot. Han trodde att förslaget om straff kunde komma att vändas emot oss i debatten,
där det kan sägas att vi vill straffa människor som är beroende. Förslaget kunde alltså bli
kontraproduktivt, ansåg Niklas, och yrkade avslag på det. Han var inte säker på att det
behövdes en utredning i frågan men noterade att det fanns en stark opinion i frågan och
ställde sig därför neutral till Per-Åke Anderssons förslag.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, sade att hon hade blivit berörd av det som Junis
ordförande Mona Örjes i sin hälsning hade berättat om en flicka som anlände till ett läger i
polisbil sedan polisen hade stoppat hennes pappa som körde bil berusad. Andrine var inte
säker på att vare sig flickan eller hennes pappa skulle gynnas av förslaget. Hon sade att
förslaget får många konsekvenser som är svåra att överblicka och ville titta vidare på frågan.
Marit Normasdotter, Stockholm, tyckte att vi behöver ta ställning. Hon instämde med Maria
Kornevik Jakobsson i att förslaget är otroligt viktigt för barnen och att det kan bli starten på
en lång process. Marit yrkade bifall till Magnus Danielsons förslag och förklarade att hon inte
är förtjust i strafftänkande. Hon berättade att hon arbetar i socialtjänsten med vuxna missbrukare och att ansåg att socialtjänsten är tandlös när man upptäcker att barn är inblandade.
Marit ville inte att missbrukare skulle straffas men tyckte att det borde finnas en påföljd.
Socialtjänsten borde få ett större mandat att sätta ned foten för att skydda barnen, sade hon.
Maria Kornevik Jakobsson, Göteborgs och Bohus län, trodde att vi kan förändra värderingar
om vi har som ambition att göra det. Hon pekade på hur synen på barnaga, sexköp och
rökning har förändrats. För henne är straffvärdet ”inte ett smack” intressant. Hon berättade
också att hon varje dag arbetar med ungdomar på Wendelsbergs folkhögskola som är knäckta
för att deras föräldrar inte ens har kunnat fira deras femårsdag nyktra. Maria tyckte att det är
klart att de alkoholberoende också behöver hjälp, men hon undrade om barnen ska behöva
stå tillbaka.
Britt-Marie Johansson, Gävleborg, trodde att många ser galler framför sig när man pratar om
straff. Självklart handlar det inte om det, menade Britt-Marie; vård och hjälp är det ”straff”
som behövs. Hon ville att politikerna skulle bli tvungna att titta på problemet och avslutade:
”Kör på bara!”
Bo Axelsson, Västmanland, sade att frågan är en hjärtefråga. Men efter att ha hört några
”omtag” i diskussionen ansåg han att Per-Åke Anderssons förslag nog är det enda rimliga om
vi ska kunna nå framgång. Han hoppades att kongressen skulle ställa sig bakom det.
Jan Linde, förbundsstyrelsen, instämde i att Per-Åke Anderssons förslag är klokt. Om man
ska lagstifta för att opinionsbilda gäller det veta var man har fötterna för att gå vidare, sade
Jan och tillade att det är lättare att nå framgång om vi hittar kamrater att umgås med. Han
hade en stark förhoppning om att FN:s barnkonvention ska bli lag och sade att det finns
punkter i den som man kan hänga upp opinionsbildning i frågan på. Jan uppmanade också
till att göra orosanmälan till socialtjänsten varje gång man stöter på problemet. Han sade
vidare att socialtjänsten går på knäna och att vi kanske borde opinionsbilda för att den inte
ska behöva göra det.
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för de förslag som låg. Därefter genomfördes
en kontrapropositionsvotering där i den slutliga omgången Per-Åke Anderssons förslag
ställdes mot avslag.
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Kongressen beslöt i enlighet med Per-Åke Anderssons förslag
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan hur föräldrar och andra vuxna kan
förmås att ta ansvar för att inte uppträda alkoholpåverkade i barns närvaro.
§ 120

Ordningsfråga
Från golvet yrkades på en halvering av talartiden.
Kongressen beslöt
att

minska talartiden från två minuter till en minut.
§ 121

Motion nr 26 – En livsförändrande vårdkedja inom IOGT-NTO
Gunilla Granqvist, Norrbotten, även motionär, berättade att hon och de andra motionärerna
är ledamöter i IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholms styrelse. De hade skrivit motionen
för att de vill att det ska bli mer verkstad av planer och prat. Gunilla sade att det sedan förra
kongressen finns en plattform för det sociala arbetet och att socialt arbete är ett prioriterat
område. Dagöholm är ett företag, om än inte vinstdrivande, som säljer tjänsten behandling.
Motionärerna vill gärna se vårdkedjan som en del i tjänsten, även i praktiken. I dag är det si
och så med det, ansåg Gunilla; kamratstödet fungerar på olika sätt och sociala företag finns
på en del orter men inte på andra. Hon efterlyste en plan för att det ska blir mera samordnat
och strukturerat. Gunilla tyckte inte att förbundsstyrelsen och motionärerna var så oense och
undrade om det inte gick att bifalla motionen som den är. Om det handlar om
arbetsbelastning trodde hon att det finns många som är beredda att titta på frågan. Slutligen
nämnde Gunilla att UNF också har ett intresse för frågorna även om man där inte arbetar
med frågorna på samma sätt som IOGT-NTO gör. Gunilla yrkade bifall till motionen.
Lina Magnusson, förbundsstyrelsen, sade att det behövs tid för att få igång arbetet och bad
om att få den tiden. Hon berättade att förbundsstyrelsen ville arbeta tillsammans med
exempelvis kamratstöden, de sociala företagen och engagerade ideella. Att ta fram en strategi
tillsammans med Dagöholm har tagit ett år och den är ännu inte klar, sade Lina.
Gunilla Granqvist, Norrbotten, påpekade att det som enligt motionen ska vara färdigt i
januari 2018 är en tidsplanering, inte ett färdigt förslag.
Kongressen beslutade med bifall till motion nr 26
att

IOGT-NTO ska ha en livsförändrande vårdkedja genom samverkan mellan föreningar,
sociala företag, kamratstöd, folkhögskolorna och behandlingshemmet Dagöholm,

att

en kamratstödsmetodik tas fram och används som gemensam grundverksamhet i
kamratstöden och därmed blir en del av den vårdkedja som IOGT-NTO kan erbjuda
upphandlande kommuner,

att

en tidsplan och budget för utveckling av det sociala arbetet presenteras på
januarikonferensen 2018,

att

marknadsföringen om, samarbetet med och mellan samt användandet av kompetensen
i våra sociala företag ökar, samt
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att

ett nytt utbildningsmaterial om socialt arbete och vårdkedjan tas fram och är färdigt
under våren 2018.

Presidiet konstaterade att förbundsstyrelsens förslag hade fallit i och med dessa beslut. Från
golvet anfördes att förbundsstyrelsens förslag borde ha ställts mot förslagen i motionen.
Önskemål om att göra om röstningen framfördes, vilket någon invände mot.
Per-Åke Andersson, Östergötland, sade att motionens och förbundsstyrelsens förslag inte är
helt lika till sin karaktär och att de därmed är svåra att ställa mot varandra. Tidsplan och
budget är inte riktigt samma sak som en utvecklingsplan, ansåg Per-Åke.
Mötesordförande Robert Damberg sade att presidiet hade kommit fram till att det skulle vara
möjligt att bifalla både motionens och förbundsstyrelsens förslag. Han avsåg därför att ställa
förbundsstyrelsens båda att-satser mot avslag.
Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
att

under våren 2018 presentera en plan för utveckling av det sociala arbetet, samt

att

under 2018 ta fram en metod/material för kompetensutveckling av socialt arbete och
vårdkedjan.
§ 122

Ajournering
Kongressen ajournerade sig klockan 15.03 för en fikapaus.
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Lördagen den 1 juli 2017

TOLFTE SESSIONEN
Ordförande: Elin Lundgren
Anders Häregård
Sekreterare: Camilla Berner
Jenny Tapper

§ 123
Förhandlingarnas återupptagande
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 15.30.
§ 124
Justering av röstlängden
Oscar Gomez Denis, Västernorrland, ersatte Ulla Thelin. Christina Biltberg, Västernorrland,
ersatte Ruby Ottosson.
§ 125
Utdelning av priset Årets utmanare
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, meddelade att han kommit upp för utdelning av Årets
utmanare, som i år går till Josefin Bogelid, Vetlanda. Utmärkelsen går till en person som
utmanar rådande alkoholordning och sätter alkoholnormen i rampljuset. Han läste därefter
upp motiveringen, som löd:
Josefin arbetar aktivt med att förmedla budskap om alkoholfria drycker. Både till
allmänhet som besöker våra offentliga arrangemang men också på gymnasieskolor,
vilket bidrar till att alkoholnormen oftare ifrågasätts. Josefin arbetar också aktivt med
att hitta nya samarbeten med Junis och UNF för att vi ska nå nya målgrupper.
Josefin tackade för priset och sa att hon tycker det är skitcoolt att bli nominerad och att hon
är jätteglad över priset. Hon lovade att fortsätta kampen med att utmana alkoholnormen. Till
sist tackade hon Oskar för att han höll upp mikrofonen så bra åt henne.
§ 126
Presentation av kandiderande orter för kongressen 2021
En delegation från Jönköpings distrikt kom fram för att presentera Jönköping som
kongressort 2021. De intygade att smålänningar är snåla, precis som ryktet säger, men att det
bara gäller för dem själva. De är däremot väldigt generösa när det gäller sina gäster och det
vill de gärna visa under kongresserna. Därefter delades polkagrisar ut till ombuden.
Sedan var det dags för Falun att presentera sig och de gjorde det genom att säga att Dalarna
och Falun är ett av de absolut bästa ställena att ha kongress på. År 2021 är det dessutom
30 år sedan Falun stod värd förra gången. Man menade att Falun ligger lite mer mitt i landet
än Jönköping, och det är lätt att ta sig dit. Delegationen visade en film där distriktsordförandena i Dalarna presenterade sina tankar om hur en kongress i Falun skulle gå till.
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§ 127
Information
Mötesordförande Elin Lundgren upplyste om regler inför kvällens middag som börjar i stora
salen klockan 19.
§ 128
Justering av röstlängden
Kongressen beslöt
att

fastställa röstlängden till 91 röstberättigade ombud.
§ 129

Motion nr 27 – För ett större och bredare IOGT-NTO och motion nr 28 – Hitta
nya grepp!
Tobias Tengström, motionär, föredrog sin motion och berättade att den handlar om
inkludering och värvning. Han ställde sig frågan hur vi ska kunna bli mer välkomnande i vår
organisation. Han sa också att han tyckte att förbundsstyrelsens svar på motionen var okej
men inte mer.
Emma Laursen, Uppsala län, ville lämna ändringsyrkande på första att-satsen i motionen och
föreslog därför kongressen besluta
att

byta ut ordet projekt i motionens första att-sats till metoder.

Mötesordförande Elin Lundgren, menade att hon inte ansåg att detta förslag stod i motsats
till motionernas att-satser och därför kan betraktas som ett tilläggsyrkande. Motionären
nickade bifall till detta.
Kongressen beslöt
att

bifalla första att-satsen i motion nr 27,

att

anse andra att-satsen i motion nr 27 – För ett större och bredare IOGT-NTO besvarad,

att

bifalla första att-satsen i motion nr 28,

att

avslå andra att-satsen i motion nr 28,

att

avslå tredje att-satsen i motion nr 28,

att

bifalla fjärde att-satsen i motion nr 28 – Hitta nya grepp!,

att

bifalla tilläggsförslaget från Emma Laursen, samt

att

bifalla femte att-satsen i förbundsstyrelsens förslag.
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§ 130
Motion nr 35 – Samverkan inom IOGT-NTO-rörelsen gagnar utvecklingen av
våra enskilda förbund
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, poängterade att detta är en rörelsegemensam motion och
hon ville upplysa ombuden om att Junis har ansett motionen besvarad.
Kongressen beslöt
att

anse första att-satsen besvarad, samt

att

avslå motion nr 35 – Samverkan inom IOGT-NTO-rörelsen gagnar utvecklingen av våra
enskilda förbund andra att-sats.
§ 131

Motion nr 36 – Mer gemenskap inom vår rörelse när vi träffas
Ingemar Hultin, Älvsborg, berättade att vid samlingen i Karlstad i september var det bara en
punkt i programmet där medlemmar från alla förbunden träffades. Det tyckte Älvsborgs
deltagare var ganska lite och de ville se mer av detta. Ingemar ville med den här motionen
gärna göra ett medskick till förbundsstyrelsen om detta.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, sa att hon och övriga styrelsen gillar rörelsegemensamt och
att de försökte få till fler gemensamma punkter under träffen i Karlstad men att det inte gick
att lösa praktiskt.
Kongressen beslöt
att

anse motion nr 36 – Mer gemenskap inom vår rörelse när vi träffas besvarad.
§ 132

Motion nr 39 – Gör IOGT-NTO:s vision bättre!
Tobias Tengström, motionär, tyckte att förbundsstyrelsen var ganska korkad i sitt svar. Han
menade att vi behöver en vision som öppnar upp organisationen och som är kommunikativ
även externt.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, läste upp visionen som den är idag. Hon ansåg att det är
en jättebra vision som har tagits fram i en bred process med medlemmar på olika nivåer.
Andrine sa att förbundsstyrelsen inte har haft samma upplevelse som motionären att
visionen har varit svår att kommunicera utan snarare tvärtom. Människor utanför rörelsen
har fått en tydlig bild av vad IOGT-NTO står för genom visionen.
Marit Normasdotter, Stockholm, menade att om vi nu ska göra en omstart i organisationen
så kanske man behöver en nystart på visionen också. Hon höll med om att visionen är lite
luddig om vad vi egentligen vill säga med den.
Magnus Danielson, Stockholm, gjorde en referens till hur man brukar säga att hjärnan inte
hör ordet inte. Han menade att visionen är svårtolkad just därför och att den säger något som
är tvärtemot vad organisationen borde säga.
Per-Åke Andersson, Östergötland, tyckte som Andrine, att visionen som den är i dag lyfter
upp och belyser det som är viktigt, att alkohol är ett samhällsproblem. Av den anledningen
anser Per-Åke att visionen är alldeles utmärkt. Han yrkade därför avslag på motionen.
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Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 39 – Gör IOGT-NTO:s vision bättre!.
§ 133

Motion nr 41 – Jämställdhet, kön och genus
Jessica Rembeck, Älvsborg, sa att hon är helt enig med förbundsstyrelsen när det gäller attsats 1 och 2. Hon ville dock även yrka bifall på att-sats 3.
Kongressen beslöt
att

bifalla första att-satsen i motion nr 41,

att

bifalla andra att-satsen i motion nr 41, samt

att

anse tredje att-satsen i motion nr 41 besvarad – Jämställdhet, kön och genus.
§ 134

Motion nr 42 – Utbilda mer och fler!
Tobias Tengström, motionär, föredrog sin motion. Han ville skicka med till nästa styrelse och
särskilt kommande studieledaren att det är viktigt att utforma material som utnyttjar olika
medier och metoder för utbildningen.
Magnus Lagergren, Örebro, sa att han tycker det är synd att NBV inte nämns i
sammanhanget. NBV tillsammans med fyra distrikt håller nämligen just nu på att ta fram en
digital styrelseutbildning.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, av valberedningen föreslagen till ny studieledare, sa att hon
definitivt anser att utbildningar ska finnas digitalt i första hand och tryckt i andra hand.
Kongressen beslöt
att

anse motion nr 42 – Utbilda mer och fler! besvarad.
§ 135

Motion nr 43 – Handbok i mötesdemokrati
Virre Annergård, Stockholm, även motionär, inledde med att säga att han kan tänka sig att ta
bort den tredje att-satsen direkt. Han menade vidare att många medlemmar inte kan
mötesteknik och att det är viktigt att alla känner sig trygga med att delta vid stora möten.
Ingrid Jägerhed, Skåne, sa att det här materialet redan finns och uppmande till att kontakta
NBV för att få tillgång till styrelseutbildningen som finns online.
Virre Annergård svarade att hans motion inte handlar om styrelser, utan om årsmöten och
kongresser. Han är ute efter en utjämning i kunskaper så att de som inte är uppväxta i
organisationen ska ha samma möjligheter och förutsättningar att vara aktiva deltagare på
möten.
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Kongressen beslöt
att

anse motion nr 43 – Handbok i mötesdemokrati besvarad.
§ 136

Motion nr 44 – Du kan göra skillnad
Kenneth Eriksson, Göteborgs och Bohus län, även motionär, föredrog sin motion. Han sa att
eftersom förbundsstyrelsen inte har förstått att de är för motionen så skulle han förklara
varför de är det. Han menade att det inte är en fråga om någon ny marknadsföringskampanj
eller liknande. Kenneth refererade till en reklamfilm som Kulla pastorat har gjort och
menade att dit ska vi också nå. Han vill se ett material där medlemmar får stöd i att hitta de
enkla greppen för att marknadsföra oss och skapa bra reklammaterial utan att behöva göra
nybörjarfel.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, sa att de gillar intentionen i motionen. Framöver vill
förbundsstyrelsen att sociala medier och internet och hur de kan användas i olika
sammanhang ska ingå i alla utbildningar som förbundet ger. Hon tyckte dock att det var fel
att binda sig vid en specifik marknadsföringsutbildning och yrkade avslag på motionen.
Jenny Larsson, Kalmar, yrkade bifall till motionen. Hon berättade att hon jobbar i branschen
och blir rädd när hon ser en del material. Hon menade att det ofta är låg kvalitet och att
medlemmar och föreningar behöver vara lite mer snitsiga på hur vi utformar affischer och
dylikt. Jenny tyckte att det vore jättebra med en utbildning i ämnet.
Ulrike Deppert, Stockholm, sa att hennes distrikts föreningar gör sina egna varianter av
informationsmaterial och distriktet har inte möjlighet att stötta dem i det. Därför efterlyste
också hon en utbildning för att hjälpa medlemmar och föreningar att lära sig mer om detta.
Hon yrkade därför bifall till motionen.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, sa sig inte vara övertygad om att de som vill lära sig och de
som borde lära sig inte är samma personer. Hon menade att organisationen måste jobba med
detta på en bred front. Förbundsstyrelsen säger sig inte tro att en studieplan är vad som
behövs utan att man istället behöver kontinuerligt jobba med frågan på alla utbildningar och
träffar.
Kongressen beslöt
att

efter votering med röstsiffrorna 48 mot 42 bifalla motion nr 44 – Du kan göra skillnad.
§ 137

Motion nr 45 – Hjälp till föreningarna
Lars-Ove Källström, Älvsborg, motionär, föredrog sin motion. Han berättade att han mitt i
ett verksamhetsår var tvungen att ta över administration, fastigheter, anställd personal och
ett socialt företag. Han ringde då kansliet och bad om hjälp men upplevde att han inte fick
stöd där. Förbundsstyrelsen föreslår i sitt svar ett samarbete med Tollare men det är ingen
hjälp för den som sitter i en akut situation. Lars-Ove menade att det är synd att man säger att
man ska hjälpa distrikt och regioner men att lokalföreningar inte kan få samma hjälp. En
förening har inte råd att köpa in tjänster; om föreningen inte hittar en person som kan det
hela känner sig Lars-Ove tvungen att avgå som kassör.
Lars-Ove berättade vidare om när han fick ett revisorsuppdrag och direkt efter att han blivit
vald fick erbjudande om att delta i en webbaserad kurs och en utbildningsdag för uppdraget.
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Han önskade att det fanns ett material som beskriver de olika uppdragen man kan ha i en
förening och yrkade bifall till motionen.
Per Wihlborg, Skåne, sa att detta är en mycket bra motion och yrkade bifall på den. Han
menade att förbundet har ett eminent program för distrikten, men föreningarna behöver
också hjälp med till exempel bokföring och att få tillgång till program. Webbaserade program
underlättar mycket då flera kan ha tillgång till dem.
Ingrid Jägerhed, Skåne, tyckte också att det var en bra motion. Men hon menade också att
mycket av det som efterfrågas i motionen redan lätt finns att få tag på och använda. Hon har
ett förträffligt bokföringsprogram med support som inte kostar så mycket per år. Ingrid
yrkade avslag på första och andra att-satsen i motionen och bifall på tredje och fjärde attsatsen
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på motionens femte att-sats. Hon ville
tydliggöra att utbildningar för föreningar är distriktens ansvar. Förbundsstyrelsen har inte
under Expedition 50-processen uppfattat att föreningarna har haft det här behovet medan
distrikten å andra sidan har uttryckt något annat.
Magnus Danielson, Stockholm, tyckte att ett material som beskrivs i motionen skulle
underlätta för exempelvis tillsättande av olika uppdrag då man kan lova en utbildning eller
tillgång till ett bokföringsprogram direkt vid frågan om uppdraget. Det, menade han, är en
bra grundgrej som förbundet kan bistå med och att det skulle visa uppskattning gentemot
dem som faktiskt ställer upp till olika förtroendeuppdrag. Han yrkade bifall till motionen.
Jenny Larsson, Kalmar, höll med Skåne, det finns jättebra program via olika banker till
exempel då det är direkt kopplat till föreningens konto. Hon påpekade också att motionären
sagt att han vill ha utbildning nära sig geografiskt, men då är det inte en förbundsutbildning
vi pratar om. Hon yrkade avslag på motionen.
David Svensson, Skåne, sa att visst kan man ha ett eget program, men poängen är ju att
distriktet vill ha samma program i alla föreningar. Annars blir svårt att hålla utbildningar.
Lars-Ove Källström, Älvsborg, höll med om att det finns nätbaserade alternativ men tänkte
att det behövs något gemensamt ändå. Angående Expedition 50 så ansåg han inte att
förbundsstyrelsen frågat ur ett föreningsperspektiv vilka behov som finns utan bara från
distriktens synvinkel.
Ingemar Hultin, Älvsborg, berättade att han har mycket lång erfarenhet av ekonomi och
ekonomiarbete på olika nivåer. Han sa att han nu arbetar som konsult och det han tjänar
mest pengar på är att hjälpa personer som kört fast även i de enkla versionerna av
bokföringsprogram. Hans förslag är att förbundet hittar ett gemensamt program som också
är anpassat för vår verksamhet.
Per Wihlborg, Skåne, menade att det redan finns på förbundet och att det egentligen bara är
en fråga om licenser och behörigheter. Per yrkade bifall till motionen.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, sa att frågan nu är vilken takt ska vi ha och i vilken
ordning vi ska göra saker. I dag har distrikten ansvar för föreningarna inom sitt geografiska
område. Det pratade vi mycket om igår. Nu är det distrikten som är i fokus för att avlastas
och våra noder är också på väg in i det. Nästa steg blir kanske naturligt föreningarna men där
är vi inte riktigt än.
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Kongressen beslöt
att

efter rösträkning med siffrorna 44 mot 43 (2 avstår) avslå motionens första att-sats.

Det noterades att motionens tredje att-sats fallit i konsekvens med beslutet.
Kongressen beslöt vidare
att

avslå motionens andra att-sats,

att

efter rösträkning med siffrorna 50 mot 38 (1 avstår) bifalla motionens fjärde att-sats
samt

att

avslå motion nr 45 – Hjälp till föreningarna femte att-sats.
§ 138

Motion nr 46 – Stim-avgiften
Björn Lanefelt, Älvsborg, sa att det här är viktigt. Det här är en sådan fråga som förbundet
ska ta hand om. Björn menade att det blir mycket enklare och billigare med ett centralt Stimavtal.
Carl-Åke Andersson, förbundsstyrelsen, höll med om att det är krångligt. Men motionären
menar att det är pengarna som är problemet och inte att det är krångligt. Han sa att
förbundsstyrelsen har yttrat sig över det som motionen faktiskt handlar om och står fast vid
sitt avslagsyrkande. Däremot kan förbundsstyrelsen hålla med om att det vore bra att titta på
frågan inom rörelsen.
Niklas Christerson, Uppsala län, undrade vad det kostar att ha ett gemensamt Stim-avtal. Det
skulle säkert underlätta för föreningarna om det finns ett centralt avtal, tänkte han.
Björn Lanefelt, Älvsborg, sa att det är jättestor skillnad mellan ett centralt avtal eller om varje
förening hanterar Stim. Det handlar troligen om flera hundra tusen kronor per år. Han tyckte
det lät som ett bra förslag att jobba tillsammans med Junis i frågan.
Carl-Åke Andersson, förbundsstyrelsen, sa att de kan tänka sig att titta på möjligheterna
tillsammans med Junis.
Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 46 – Stim-avgiften i dess helhet, samt

att

notera till protokollet att frågan om ett samarbete med Junis kring ett centralt Stimavtal ska utreda av förbundsstyrelsen.
§ 139

Ajournering för bensträckare
Förhandlingarna ajournerades klockan 16.53 för en behövlig damrumspaus för presidiet.
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§ 140
Återupptagande av förhandlingarna
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 17:02.
§ 141
Motion nr 18 – En helt ny strategi för en ny strategi, nr 19 – Demokratin 0 –
(alkohol)kapitalet 4, nr 22 – Sveriges offentliga alkoholnorm, nr 24 – Utveckla
samverkan och kunskap i narkotikafrågan, nr 25 – Arrangera medlemsutbildningar i cannabis, nr 33 – rörelsegemensam motion – Uppdatera
medlemsregistret, nr 37 – Namnändring, nr 38 – Jämställdhet, kön och genus,
nr 40 – Innebörden av IOGT-NTO:s rasism, nr 47 – Nya grupper-ny profil – Nya
metoder, nr 48 – Godtemplardricka, nr 49 – För ett modernt digitalt IOGT-NTO,
nr 50 Familjemedlemsskap, nr 51 – Höjning av medlemsavgiften, nr 52 –
Tidpunkt för betalning av medlemsavgift, nr 56 – FS storlek
Magnus Danielson, Stockholm, ville lyfta motion nr 37 – Namnändring till diskussion.
Monica Lundberg, Halland, ville lyfta motion nr 48 – Godtemplardricka.
Per-Åke Andersson, Östergötland, ville lyfta motion nr 19 – Demokrati 0 – (alkohol)kapitalet
4.
§ 142
Motion nr 19 – Demokratin 0 – (alkohol)kapitalet 4
Per-Åke Andersson, Östergötland, även motionär, ville reda ut några redigeringsmissar som
skett längs vägen till tryck. För det första hade det i brödtexten fallit bort ett ord,
alkoholreklam, i sista meningen i fjärde stycket. Där ska det stå ”… om riksdagen skulle fatta
beslut om förbud mot alkoholreklam.” Nästa förändring var att i andra att-satsen ska ordet
investeringsskydd läggas till efter ordet långtgående, så att meningen avslutas ”… mer
långtgående investeringsskydd än de som f.n. gäller”.
Kongressen beslöt
att

bifalla motion nr 19 – Demokratin 0 – (alkohol)kapitalet 4.
§ 143

Motion nr 37 – Namnändring
Mötesordförande Elin Lundgren, läste upp ett yttrande från motionär Mats Heden med
anledning av motion nr 37.
”Jag vill fatta mig kort. Två argument har tillkommit. Styrelsen har svarat att vi har hög
kännedom kring vårt varumärke. Styrelsen svarar i motion 38 att kännedomen ligger i de 4
bokstäverna IOGT. FS svar talar för sig självt.
Vidare kommer jag citera en NTO-medlem, ”ska vi byta namn är det till IOGT”. Det
allmängiltiga motståndet är en myt. Det är dags att erkänna vår historia. Bifall motion 37.”
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Magnus Danielson, Stockholm, sa att han vet att han inte kommer att komma särskilt långt
med det här men han ville ändå säga att många externa har svårt att uttala IOGT-NTO och
yrkade bifall till motionen.
Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 37 – Namnändring.
§ 144

Motion nr 48 – Godtemplardricka
Monica Lundberg, Halland, sa att hon hade åkt till Karlstad enkom för att diskutera denna
motion. Hon menade att godtemplardrickan är så viktig för oss. Den vore bra om den också
vore billig.
Ingrid Jägerhed, Skåne, berättade att hennes förening tillsammans med distriktet tar hem
två–tre pallar per år och säljer till nära och kära. Det är lätt att fixa på egen hand och hon sa
att om man är några stycken som går ihop och köper en pall blir det billigare.
Monica Lundberg, Halland, sa att andemeningen från Falkenberg är att de gemensamt ska
använda drickan i olika sammanhang. Hon sa också att det varierar hur mycket pengar
föreningarna har, och därmed deras möjligheter att köpa in drickan.
Carl-Åke Andersson, förbundsstyrelsen, sa att detta är ändå ingen prioriterad fråga. Han
menade att det idag finns så många andra alternativ att välja på. Förbundsstyrelsen yrkade
avslag på motionen.
Kongressen beslöt
att

avslå motion nr 48 – Godtemplardricka.
§ 145

Motion nr 18 – En helt ny strategi för en ny strategi, nr 22 – Sveriges offentliga
alkoholnorm, nr 24 – Utveckla samverkan och kunskap i narkotikafrågan, nr 25
– Arrangera medlemsutbildningar i cannabis, nr 33 – rörelsegemensam motion
– Uppdatera medlemsregistret, nr 38 – Jämställdhet, kön och genus, nr 40 –
Innebörden av IOGT-NTO:s rasism, nr 47 – Nya grupper-ny profil – Nya
metoder, nr 49 – För ett modernt digitalt IOGT-NTO, nr 50 Familjemedlemsskap, nr 51 – Höjning av medlemsavgiften, nr 52 – Tidpunkt för betalning av
medlemsavgift, nr 56 – FS storlek
Kongressen beslöt
att

för samtliga behandlade motioner bifalla förbundsstyrelsens förslag.
§ 146

Förbundsstyrelsens förslag nr 2 – Mål och verksamhetsinriktning 2018–2019
Oskar Jalkevik och Andrine Winther från förbundsstyrelsen föredrog tillsammans Mål och
verksamhetsinriktning för åren 2018–2019.
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Strategin som vi arbetar efter just nu är antagen för sex år och gäller fram till år 2021. I
denna strategi finns ett antal områden som IOGT-NTO ska verka inom. Förutsättningar för
att uppnå strategins mål är bland annat strukturer för engagemang och inte tvärtom,
strategiska utmaningar för alla nivåer i organisationen och resurser. Detta kokas sedan ner
till att bli mål och verksamhetsinriktning för just åren 2018–2019.
Att komma dit är en lång process. Innehållet i mål och verksamhetsinriktningen utgår från
strategin och har sedan diskuterats på dialogcaféer, distriktsstyrelsesamling, distriktsordförandeträffar och på Facebook. Förbundsstyrelsen har verkligen inte varit ensam i
framtagandet av förslaget. Fyra personer från förbundsstyrelsen har ingått i arbetsgruppen,
Oskar Jalkevik, Johnny Mostacero, Andrine Winther och Lena Borgs.
De förändringar som framförallt skiljer Mål och verksamhetsinriktning denna gång från
tidigare är att denna endast har ett mål per område samt att förbundsstyrelsen flyttat mål av
metodkaraktär till verksamhetsinriktningen.
Virre Annergård, Stockholm, meddelade att han hade följande förslag till tillägg längst ned på
sidan 18: ”IOGT-NTO:s verksamhet ska vara alkoholfri (0.5 %) på alla nivåer”.
Jenny Larsson, Kalmar, menade att när man sätter upp mål ska de helst vara mätbara. Hon
undrade hur förbundsstyrelsen hade tänkt kring det. Jenny hade också en fråga om
formuleringen 50 nya engagemangsformer. Hon menade att det finns en fara i att bara starta
nytt hela tiden, varför utvecklar vi inte det vi redan har.
Anita van den Bosch, Gävleborg, föreslog kongressen besluta
att

göra det möjligt för grupper eller enskilda att söka pengar för utlägg för kostnader vid
värvningstillfället.

Sven-Erik Alfredsson, Västmanland, menade att målet 50 000 är stort, då måste man öka
mycket. Han vill ha en skarpare skrivning.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, svarade Jenny Larsson att förbundsstyrelsen inte
menar att man ska lägga ner och starta nytt. Befintliga föreningar är jätteviktiga men om
man vill starta en ny så är förbundsstyrelsen absolut för. Andrine sa också att en del mål är
mål där det inte bara är IOGT-NTO som det hänger på utan andra aktörer är också delaktiga i
måluppfyllelsen. De målen kan vi inte mäta på samma sätt.
Ingrid Jägerhed, Skåne, undrade vad begreppet engagemangsformer betyder.
Johnny Boström, Värmland, påpekade att det finns beslut från tidigare kongress som inte har
slutförts. Han undrade hur förbundsstyrelsen tänker kring till exempel kulturen och
uppdragen från föregående kongress. Han ville veta hur uppföljningen och arbetet är tänkt
att gå till.
Elin Lundgren, presidiet, läste upp Virre Annergårds förslag till tillägg längst ner på sidan 18
i handlingarna. Tillägget lyder ”IOGT-NTO:s verksamhet ska vara alkoholfri (0,5 %) på alla
nivåer”.
Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, ville klargöra vad han menat med antalet 50 000
medlemmar. Han påminde om att det han hade sagt var att organisationen har kapacitet att
vara så många. Han ville också förklara ordet engagemangsformer, han sa att det kan vara till
exempel olika föreningar eller ett nätverk.
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Jan Söderström, Gävleborg, sa att han gärna ville se att organisationen fortsätter öka årligen i
medlemsantal men menade att det är viktigt att sätta upp ett kvantitativt och mätbart mål.
Under rubriken IOGT-NTO:s förutsättningar för att förverkliga Mål och verksamhetsinriktning 2018–2019, efter första punkten, IOGT-NTO ökar årligen i medlemsantal ville han
därför göra ett tillägg. Han föreslog kongressen besluta
att öka årligen med minst 1 000 medlemmar.
Per Wihlborg, Skåne, efterlyste uppmärksamhet på narkotikafrågan. Han berättade att han
hört att Danmark i dag har tagit nästa steg mot att legalisera cannabis. Per menade att vi
måste ligga steget före.
Bo Axelsson, Västmanland, yrkade avslag på Virre Annergårds tilläggsförslag.
Johnny Mostacero, förbundsstyrelsen, ville gärna bemöta inlägget om narkotikapolitiken och
menande att vi verkligen måste jobba med den frågan. Han menade att IOGT-NTO har fokus
och mycket kunskap om alkoholpolitik. Nu finns också ett samarbete mellan IOGT-NTO,
NBV och SLAN runt narkotikafrågan. Detta projekt kommer att pågå under tre år och leds av
Sven-Olov Carlsson.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, tyckte att det var jättekul med diskussion kring Mål och
verksamhetsinriktning. Hon ville dock yrka avslag på Anita van den Boschs förslag med
hänvisning till engagemangspotten där man kan söka pengar. Vidare berättade Andrine att
frågan om kulturverksamheten förvisso inte finns i verksamhetsinriktningen men väl i
strategin. Hon ville också påpeka att vi ska använda den nod som kan området bäst, såsom vi
till exempel använder Dagöholm för att bedriva behandling.
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, tyckte i grund och botten att Virre Annergårds förslag var
bra. Han meddelade att förbundsstyrelsen ville lägga till ordet ”interna” före verksamhet.
Virre Annergård jämkade sig med förbundsstyrelsens förslag.
Per Wihlborg, Skåne, menade att vi ändå missar engagemanget. Den stora frågan är
fortfarande hur vi mobiliserar våra medlemmar och han gav ett exempel på hur andra
grupper under valrörelsen kampanjade för specifika frågor och att vi borde kunna göra
detsamma. Han vill också att narkotikafrågan ska lyftas fram tydligare.
Leif Ottoson, Blekinge, hade läst förutsättningarna för att uppnå målen. Han undrade var
föreningslivet finns i de segregerade områdena runt om i landet. Där finns ett behov. I
Blekinge startades ungdomsverksamhet och det kom så många att de inte hade tillräckligt
med ledare.
Anita van den Bosch, Gävleborg, drog tillbaka sitt förslag.
§ 147
Streck i debatten
Kongressen beslöt
att
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sätta streck i debatten.

§ 148
Fortsatt behandling av Mål och verksamhetsinriktning
Bo Axelsson, Västmanland, sa sig ha mycket tålamod men att han inte kan gå med på att
införa formuleringen om en alkoholfri verksamhet. Han yrkade avslag på Virre Annergårds
tilläggsförslag.
Ingrid Jägerhed, Skåne, höll med Bo Axelsson om detta. Hon undrade vad det är för
dumheter som förbundsstyrelsen håller på med när de jämkar sig med ett sådant förslag.
Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland, var också främmande för formuleringen om att vår
interna verksamhet ska vara alkoholfri och yrkade avslag på tilläggsförslaget.
Jan Linde, förbundsstyrelsen, lämnade en sakupplysning kring kampanjen runt narkotika.
Han berättade att det blir studiecirklar i samarbete med NBV. IOGT-NTO och NBV kommer
att arbeta tillsammans med materialet Hand i hand och satsningen blir i förorter till
storstäderna med stora narkotikaproblem.
Ingemar Hultin, Älvsborg, yrkade avslag på Virre Annergårds och förbundsstyrelsens
tilläggsförslag.
Andrine Winther, förbundsstyrelsen, menade att ombuden inte behöver vara så dramatiska.
Hon förklarade förbundsstyrelsens tanke med tillägget men att de också backar från
förslaget.
Bo Axelsson, Västmanland, tyckte att Andrine Winther förminskade hans inlägg genom sin
kommentar och han fortsatte att yrka avslag.
Kongressen beslöt
att

avslå Virre Annergårds tilläggsförslag,

att

bifalla Jan Söderströms tilläggsförslag, samt

att

anta förbundsstyrelsens förslag till Mål och verksamhetsinriktning för 2018–2019.
§ 149

Ajournering
Kongressen ajournerade sig klockan 17.59 fram till söndag morgon 08.30.
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Söndagen den 2 juli 2017

TRETTONDE SESSIONEN
Ordförande: Anders Häregård
Robert Damberg
Sekreterare: Jenny Tapper
Mikaela Bexar

§ 150
Återupptagande av förhandlingarna
Förhandlingarna återupptogs klockan 08.33.
§ 151
Justering av röstlängden
Marine Diedrichsen, Örebro, inträdde igen. Kristina Näsström, Västernorrland, ersatte Ulla
Thulin. Maria Hampusgård, Halland, ersatte Monica Lundberg.
§ 152
Sångpaus
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsens egen allsångsledare, föreslog sången 120 ur
Folkrörelsesångboken, Det var dans bort i vägen, så vi inte förargade våra värdar genom att
inte ha sjungit en enda text av Fröding. Erik bestämde att de första fyra verserna skulle
sjungas eftersom vi då fick sjunga både om den snudiga Marja i Bäck, och konstatera att
musiken den gnällde och gnall.
Mötesordförande Anders Häregård lämnade praktisk information om reseräkningar och om
upplägget av dagens förhandlingar.
§ 153
Motion nr 53 – Ge pengarna till verksamheten! samt valberedningens förslag till
ersättning till styrelser med flera
Mötesordförande Anders Häregård informerade om att motion nr 53 rimligtvis måste
behandlas tillsammans med valberedningens förslag till ersättning, och kongressen
godkände den hanteringen.
Ulrike Deppert, Stockholm, ansåg att det inte är något att utreda och yrkade bifall till
motionen.
Åsa Hagman från valberedningen gav deras perspektiv. Ersättningsfrågan är väldigt
komplicerad ur ett perspektiv, och det är när det gäller att lägga sig på en rättvis nivå för alla.
Det är ett stort arbete och Åsa erkände att valberedningen inte riktigt hann i mål med ett
förslag som var tillräckligt förberett inför kongressen. Åsa framhöll också att det är viktigt att
landa på rätt nivåer och ha dem klara för sig när man pratar med personer som man vill
föreslå till uppdrag. På så sätt är man schyst mot dem man frågar så att de har
förutsättningarna klara för sig och vet om de vill tacka ja till ett uppdrag. Valberedningen vill
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se på hur andra organisationer gör och återkomma, men underströk att arvode är kopplat till
de personer som föreslås.
Börje Wasserman, Västernorrland, tyckte att arvoderingen är en stimulans i
valberedningsarbetet och tillstyrkte därefter förbundsstyrelsens förslag om utredning.
Bo Axelsson, Västmanland, tyckte att motionären hade gjort en god och väl avvägd
genomgång. Han såg ingen anledning till utredning och yrkade bifall till motionen.
Niklas Christerson, Uppsala län, sade att den här frågan har tagits upp många gånger och att
nu kan det vara dags att fatta beslut. Niklas yrkade bifall till Börje Wassermans förslag från
motionstorget.
Marit Normasdotter, Stockholm, yrkade bifall till motionen och tyckte att det vore rimligt att
sänka arvodesnivån till en som motsvarar nivån för en riksdagsledamot.
Magnus Danielson, Stockholm, menade att arvodering och nivåerna på arvoden är något
föränderligt, och att den som är nominerad torde vara medveten om att arvodesnivåerna kan
komma att förändras.
Jenny Larsson, Kalmar, bad om en sakupplysning i den femte att-satsen: Ska det vara
7 procent eller 17 procent?
Ulrike Deppert, Stockholm, svarade å motionärens vägnar att det ska vara 7 procent i femte
att-satsen. Ulrike replikerade till valberedningen att om vi har någon som sitter i styrelsen för
pengarnas skull, så har vi ett stort problem.
Börje Wasserman, Västernorrland, förtydligade sitt tilläggsförslag: Han avser att man delar
arvodet på valberedningen, och att det inte är några ”himmelska belopp”.
Kenneth Eriksson, Göteborgs och Bohus län, yrkade bifall till valberedningens förslag.
Thomas Johansson, valberedningen, instämde med Niklas Christerson (”Hä är ju som ’n
Niklas säg”) om att det inte är en ny fråga utan den har diskuterats i flera omgångar.
Valberedningen tycker att inkomstbasbeloppen är bättre reglerade än riksdagsledamöters
ersättning. Thomas sade vidare att de också har sett på det utifrån vad det innebär att vara
ordförande i IOGT-NTO kontra att vara ledamot i riksdagen. Thomas yrkade bifall till
valberedningens förslag.
Per-Åke Andersson, Östergötland, framhöll att det vore bra att ta in aspekter på grundbelopp
och fundera på löneutfyllnad för att kompensera obalansen mellan det uppdrag man tar på
sig och ens lönearbete. Samtidigt har IOGT-NTO minskade intäkter. Per-Åke föreslog ett
tillägg till valberedningens förslag: ”att de minskande lotteriintäkterna tas i beaktande i
valberedningsarbetet”.
Ulrike Deppert, Stockholm, menade att det inte finns något som hindrar beslut i dag, och att
valberedningen får tänka in arvoderingsnivåerna i förslaget till nästa styrelseval.
Johnny Boström, Värmland, lyfte en ordningsfråga och bad att ombuden skulle få uppläst för
sig hur det förslag som Börje Wasserman lagt fram på motionstorget lyder.
Magnus Danielson, Stockholm, påtalade att det inte är en jätteskillnad i pengar med
sänkningen till riksdagsledamotsnivå.
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Mötesordförande Anders Häregård läste upp Börje Wassermans förslag: ”att utreda om
arvode till valberedning ska beräknas på samma sätt som till ledamöter, och att beloppet ska
delas mellan valberedningens ledamöter”.
Åsa Hagelstedt, valberedningen, påtalade att valberedningens förslag består av två delar.
Dels behandlar det nivån på arvodering, dels föreslår de en utredning inför nästa kongress.
Anders Häregård sammanfattade propositionsordningen.
§ 154
Justering av röstlängden
Inför omröstning fastslogs röstlängden till 92 röstberättigade ombud.
§ 155
Fortsatt behandling av motion nr 53 – Ge pengarna till distrikten! samt
valberedningens förslag om ersättning till styrelser med flera
Valberedningens förslag ställdes mot motion nr 53.
Kongressen beslöt efter rösträkning med siffrorna 41 för valberedningens förslag mot 48 för
motionen och tre ombud avstod
att

bifalla motion nr 53.

Kongressen beslöt vidare
att

bifalla valberedningens förslag om utredning av arvoderingsnivåer,

att

bifalla Per-Åke Anderssons tillägg ”att de minskande lotteriintäkterna tas i beaktande i
valberedningsarbetet”, samt

att

avslå Börje Wassermans tilläggsförslag ”att utreda om arvode till valberedning ska
beräknas på samma sätt som till ledamöter, och att beloppet ska delas mellan
valberedningens ledamöter”.
§ 156

Beslut om antal ledamöter i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse
Åsa Hagman, valberedningen, föredrog förslaget om att förbundsstyrelsen ska bestå av tio
personer. Det är en minskning av antalet ledamöter från tidigare styrelser. Åsa berättade att
valberedningen i sitt förslag även tänkte på vad en lämplig gruppstorlek kan vara om en
styrelse ska samarbeta på bästa sätt.
Bo Axelsson, Västmanland, efterlyste en motivering till varför man lägger fram ett förslag
med ett jämnt antal ledamöter. Bo föreslog att antalet ledamöter i styrelsen ska vara nio.
Magnus Lagergren, Örebro, tyckte man bör gå längre ändå och yrkade på sju ledamöter, samt
att det inte ska finnas ett arbetsutskott. Det senare motiverade han med att man inte känner
sig fullständigt delaktig om man inte tillhör arbetsutskottet.
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Thomas Johansson, valberedningen, svarade Bo Axelsson att det ändå kan bli ett jämnt antal
vid omröstningar i styrelsen på grund av sjukdom eller annat som förhindrar deltagande i
sammanträde.
Bo Axelsson replikerade att det är en stor skillnad mot att från början ha ett jämnt antal
ledamöter.
David Svensson, Skåne, menade att med tanke på omdaning och utredningar och mycket
arbete framöver så kommer det behövas många personer som kan arbeta med detta. Han
yrkade på elva ledamöter i stället.
Ulrike Deppert, Stockholm, yrkade bifall till Magnus Lagergrens förslag om sju ledamöter
och ansåg att just med tanke på framtidens utmaningar och arbete behövs det en tajt styrelse
som kan jobba bra ihop.
Josefine Larsson, förbundsstyrelsen, gav sitt perspektiv och upplyste om att förbundsstyrelsen inte haft som arbetssätt att främst ha omröstningar om frågor, utan man har
diskuterat och sökt konsensus. De få gånger den nuvarande förbundsstyrelsen faktiskt röstat
hade det av olika anledningar inte varit ett udda antal ledamöter som närvarade eller deltog i
beslutet. För att klara av Expedition 50 kommer det behövas en hög närvaro av
förbundsstyrelseledamöter ute i landet, och det klarar man inte av på sju personer.
Åsa Hagman, valberedningen, sade att antalet har också att göra med könsfördelningen i
styrelsen. Om man vill ha en 50/50-styrelse (lika många kvinnor som män) behövs det dels
en lite större grupp, och då måste det vara ett jämnt antal. Även Åsa underströk att den
närvaro ute i landet som kommer att behövas inte går att hantera med för få ledamöter.
Börje Tjärnström, Västernorrland, höll med Åsa och tyckte att det var jättebra att kunna välja
en styrelse bestående av lika många kvinnor som män.
Viveca Aldebert, Kalmar, instämde med valberedningen.
Johnny Boström, Värmland, tyckte att Josefines och Åsas argument för ett jämnt antal
ledamöter är sunda. Johnny ansåg också att det inte går att göra arbetet med Expedition 50
med sju ledamöter.
Mötesordförande Anders Häregård sammanfattade förslaget till propositionsordning.
Magnus Lagergrens förslag om sju ledamöter i förbundsstyrelsen ställdes mot Bo Axelssons
förslag på nio stycken och David Svenssons förslag om elva ledamöter.
Bo Axelssons förslag om nio ledamöter i förbundsstyrelsen ställdes mot valberedningens
förslag på tio ledamöter.
Kongressen beslöt
att

i första röstomgången avslå Magnus Lagergren och David Svenssons förslag och bifalla
Bo Axelssons förslag, samt

att

bifalla valberedningens förslag om tio ledamöter i förbundsstyrelsen.
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§ 157
Tillbakadragande av kandidatur
Mötesordförande Anders Häregård gav ordet till Marit Normasdotter som är nominerad till
förbundsstyrelsen utanför valberedningens förslag. Marit meddelade att hon drar tillbaka sin
kandidatur.
§ 158
Val av förbundsstyrelse för 2017–2019
Åsa Hagman berättade om hur valberedningen har arbetat för att få fram nomineringar till
förbundsstyrelsen. De har deltagit vid styrelsesamlingar, kontaktat distrikt och deltagit i
förbundsstyrelsesammanträden för att se hur arbetssättet är. De har pratat med de
nuvarande ledamöterna och frågat efter vilka kompetenser som behövs, och hur mycket
arbete det är. Åsa konstaterade att många är lite rädda för att tacka ja till att sitta i
förbundsstyrelsen för att det känns som ett så stort åtagande. Det är ur det valberedningens
tankar om att inkludera fler i arbetet på förbundsnivå med arbetsgrupper springer.
Åsa Hagman presenterade valberedningens förslag och föreslog kongressen besluta
att
att
att
att
att
att

till ordförande välja
Johnny Mostacero, Halmstad

omval

till vice ordförande välja
Andrine Winther, Ingarö

omval

till sekreterare välja
Erik Winnfors Wannberg, Örebro

nyval

till kassör välja
Eva Blomqvist, Karlskoga

nyval

till studieledare välja
Lina Boberg, Uppsala

nyval

till ledamöter välja
Carl-Åke Andersson, Nyköping
Oskar Jalkevik, Stockholm
Arne Larsson, Trosa
Barbara Wennerstrand, Norrköping
Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik

omval
omval
nyval
nyval
nyval

Presidiet förtydligade att inga ersättare väljs.
När förslaget hade lästs upp visades en kort film med presentation av de nominerade
personerna.
Kongressen beslöt
att

till ordförande välja
Johnny Mostacero, Halmstad

att

till vice ordförande välja
Andrine Winther, Ingarö
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att

till sekreterare välja
Erik Winnfors Wannberg, Örebro

att

till kassör välja
Eva Blomqvist, Karlskoga

att

till studieledare välja
Lina Boberg, Uppsala

att

till ledamöter välja
Carl-Åke Andersson, Nyköping
Oskar Jalkevik, Stockholm
Arne Larsson, Trosa
Barbara Wennerstrand, Norrköping
Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik

De valda styrelseledamöterna möttes av applåder.
§ 159
Motion nr 51 – Höjning av medlemsavgiften, motion nr 52 – Tidpunkt för
betalning av medlemsavgift samt förbundsstyrelsens förslag nr 3 –
Medlemsavgift och aviseringsperiod
Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande samt
avslagsyrkande på motion nr 51 och motion nr 52. Oskar redogjorde sedan för förslaget till
aviseringsperioder.
Per Wihlborg, Skåne, yrkade avslag på punkterna 1 och 2 i förbundsstyrelsens förslag med
motiveringen att många ute i föreningarna jobbar aktivt med uppföljning av medlemmar som
inte betalat, och då blir det blir ett året-runt-jobb om det är löpande perioder.
Beslutsordningen var sådan att förbundsstyrelsens två första att-satser ställdes mot Per
Wihlborgs avslagsyrkanden.
Kongressen beslöt
att

bifalla förbundsstyrelsens att-satser 1 och 2, samt att bifalla förbundsstyrelsens att-sats
3 till 5.
§ 160

Hälsning från NBV
Vidar Aronsson, förbundsordförande för NBV, hälsade från Sveriges snabbast växande
studieförbund! Vidar framhöll att NBV är en del av folkrörelsearvet, men också värvet i dag.
Vidar uppmanade kongressen att vara stolt över att IOGT-NTO är den största
medlemsorganisationen inom NBV. Sedan 2011 har NBV fördubblat sin verksamhet och har
en bred verksamhet, inte minst inom kulturområdet. NBV är en jättemötesplats för
människor att prata om våra frågor men också bidra till samhällsutvecklingen i en nykter
miljö.
I samband med den ökade flyktingströmmen hösten 2015 fick NBV extra anslag för att arbeta
med nyanlända. Det har yttrat sig i ett arbete med ”Svenska från dag ett”. NBV var efter ABF
den aktör som genomförde mest verksamhet med asylboenden!
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Men verksamheten i IOGT-NTO har inte vuxit i samma takt. Självklart ska vi arbeta
tillsammans, och det finns jättemycket vi kan göra tillsammans. Folkrörelse och folkbildning
behövs verkligen.
Vidar tackade för att han fått gästa kongressen och såg fram mot ännu mer arbete för
nykterhet, solidaritet och demokrati.
Johnny Mostacero tackade, och lovade att det ska bli mer och tajtare samarbete kommande
period.
§ 161
Utmärkelsen Årets kämpe
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, presenterade den person som hade utsetts till
Årets kämpe inom det alkoholpolitiska området. Utmärkelsen tilldelas en medlem som driver
politik och gör skillnad samt sprider kunskap om IOGT-NTO:s arbete, någon som med hjärta
och kunskap genom politik kämpar för allas möjlighet att leva ett fritt och rikt liv.
Därefter avslöjade Erik: ”Årets Kämpe 2017 går till Olle Häggström! Olle bedriver ett aktivt
påverkansarbete i Västernorrland och har genom sina återkommande kontakter med
politiker i såväl kommuner, region och riksdagen, satt IOGT-NTO:s namn på kartan. I dag är
IOGT-NTO i Västernorrland en självklar aktör som på ett naturligt sätt är med och påverkar
politiken i våra frågor.”
Olle möttes av stående ovationer när han kom fram för att ta emot utmärkelsen. Olle tackade
för utmärkelsen och sade att ett sådant här jobb gör man ju inte ensam. Men man får ibland
stå i fronten och synas utåt. Olle framhöll att det är viktigt att vi ägnar oss åt ett aktivt
nätverksbygge, vi behöver många med oss i samarbetet. Men ska även kunna kritisera våra
samarbetspartner. Arbetet går vidare!
§ 162
Ajournering
Förhandlingarna ajournerades för fika klockan 10.03.
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FJORTONDE SESSIONEN
Ordförande: Robert Damberg
Elin Lundgren
Sekreterare: Tobias Wallin
Camilla Berner

§ 163
Återupptagande av förhandlingarna
Förhandlingarna återupptogs klockan 10.35.
§ 164
Hälsning från IOGT International
Kristina Sperkova, ordförande, hälsade från IOGT International. Kristina sade att det är kul
att vara i ett sammanhang där hon inte behöver förklara vad IOGT är.
För ombuden berättade Kristina att IOGT International är en paraplyorganisation för alla
nykterhetsorganisationer runt om i världen som står för solidaritet och demokrati. I dag
består IOGT International av 143 organisationer i 58 länder. Kristina föredrar att säga
flygplansorganisation snarare än paraply. Hon ser IOGT International som själva
flygplanskroppen, och medlemsorganisationerna som vingarna. Det är viktigt att känna till
vad medlemsorganisationerna gör, och att sedan bygga vidare på deras verksamhet och
erfarenheter. Vi är en gemenskap, inte ett ”vi och dem”.
Kristina tackade för allt IOGT-NTO gör runtom i världen. Vi är också tacksamma för det
ekonomiska stöd vi får från IOGT-NTO. Andra internationella organisationer är mycket mer
beroende av specifika bidragsgivare, men vi är mer oberoende och har möjlighet att driva de
frågor vi vill på ett helt annat sätt.
Kristina kom just från en konferens i Genève som bland annat tog upp alkoholnormen.
Sammanfattningsvis har det inte gjorts några framsteg, ur vårt perspektiv. Företagen slår sig
samman och blir ännu starkare på marknaden. Länder drar sig ur gemensamma
överenskommelser när det gäller alkoholpolitik.
Tre punkter framhölls under konferensen:





Ingen mängd alkohol är bra för någonting!
Alkohol är ett hinder för utveckling av samhället.
Tretton av FN:s sjutton utvecklingsmål påverkas negativt av alkoholen.

Tillsammans hoppas Kristina att vi kan bygga vidare på vårt flygplan till en Dreamliner. Hon
tackade förbundsstyrelsen för ett bra samarbete och för att hon fick komma till kongressen.
Erik Winnfors Wannberg, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen och hälsade tillbaka.
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§ 165
Veteranmedalj
Kongressens sista utdelning av veteranmedalj gjordes under gårdagens avslutningsfest av
förbundsordförande Johnny Mostacero.
Den här gången handlade det om en person som varit medlem sedan 1958. Personen har
varit politiskt aktiv och engagerad lokalt av hela sin själ och hjärta. Hen har byggt upp
verksamhet i sin förening under en lång tid och byggt upp ett stort nätverk som stärkt IOGTNTO:s roll i bygden.
Hon brinner för allt som har med barn och ungdomar att göra och har jobbat mycket med
utbildning för unga. Hon har jobbat med allt från Junis till UNF och IOGT-NTO och under de
senaste åren varit mycket aktiv i mottagandet av flyktingfamiljer och välkomnat dem i våra
lokaler med öppna armar.
Förutom det lokala engagemanget har hon varit engagerad som distriktsordförande i Junis
Värmland, distriktskassör i IOGT-NTO Värmland, ordförande i Våra Gårdar Värmland samt
även förbundsrevisor.
Johnny välkomnade Anna-Greta Johansson upp på scen.
Anna-Greta kom upp på scenen och tackade för uppmärksamheten. Hon beskrev hur
fantastiskt det var att se all verksamhet i ordenshuset i Norra Råda, framför allt de senaste
åren med all verksamhet för våra nyanlända vänner. Det var verksamhet överallt: bullbak,
biljard och andra aktiviteter. Inget ger mer stimulans än att jobba med unga.
Anna-Greta fortsatte med att uttrycka sin glädje över allt som IOGT-NTO har gett henne, och
inte bara henne själv. Hon berättade att hennes man en gång berättade att det bästa han gjort
för rörelsen var att värva henne.
§ 166
Jämställdhetsredovisning
Maria Hampusgård, jämställdhetsmätare, redovisade gårdagens fördelning av den utnyttjade
talartiden. Hon redovisade mätningen för de två huvudblocken motioner 18–49 samt Mål
och verksamhetsinriktning.
Session
Motioner 18–49
Mål och
verksamhetsinriktning

Talartid
1 tim 53 min
28 min

Totalt
Kvinnor
44 %
42 %

Totalt
Män
56 %
58 %

Ombud
Kvinnor
35 %
8%

Fördelning av total talartid under lördagen framgår av grafen nedan.
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Ombud
Män
49 %
32 %

§ 167
Förbundsstyrelsens förslag nr 5 – Revidering av stadgar
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, föredrog de delar av förslaget som berörde frågan om jäv.
Genom att den föreslagna skrivningen förs in i stadgarna blir de mer tvingande än de tidigare
rekommendationerna om hantering av jäv. Förbundsstyrelsen har fokuserat på beslutssituationer i förtroendevalda organ eftersom de delarna enklast går att beskriva i
stadgetermer. Detta innebär att det kommer att bli olämpligt att välja personer till en del
förtroendeuppdrag eftersom man då inte kommer att kunna delta i vissa beslut. Men detta är
avsiktligt och egentligen hela tanken med skrivningen. Skrivningarna förbjuder dock inte
valbarheten till ett uppdrag (och hindrar till exempel inte att man är revisor om ens hustru är
kassör) eftersom det skulle kunna ställa till det för mindre föreningar, utan fokuserar på
själva beslutssituationen.
Lina informerade om ett tryckfel i det utskickade materialet och justerade förbundsstyrelsens
förslag så att paragrafreferensen i femte att-satsen ska lyda § 3:5 i stället för § 2:5.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, föredrog delen om konsekventa skrivningar angående
försäljning och köp av fast egendom. Grunden till förslaget kommer från en motion under
kongressen 2015 där man ville förtydliga att reglerna för hur vi hanterar fast egendom även
ska gälla när vi agerar genom en annan juridisk form, till exempel ett aktiebolag.
Förbundsstyrelsen har kommit fram till att det inte går att få till en så skarp skrivning som
motionären önskade, men det viktigaste är att få fram praktiska anvisningar för hur man ska
förhålla sig till frågan när man agerar i andra hand. Dessa anvisningar är inte framtagna,
men om förbundsstyrelsens förslag går igenom är det ett naturligt nästa steg.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, föredrog delen om deponerade medel. Förbundsstyrelsen
är frustrerad över att deponerade medel är låsta till en viss geografisk plats. De är svåra att
använda för att förvärva nya hus. Det nya förslaget är tänkt att underlätta för förbundsstyrelsen att flytta pengar dit de verkligen behövs. Eftersom frågan berör den lokala
verksamheten och organisationen så lyftes frågan på januarikonferensen. Där fick
förbundsstyrelsens förslag stark respons vilket gjorde att de nu går fram med detta som ett
skarpt förslag. Eva ställde sedan den retoriska frågan om varför man just valt fem år.
Förbundsstyrelsen hade funderat på flera olika alternativ, men responsen på januarikonferensen var att just fem år var en lämplig tid. Sista frågan man fått handlar om huruvida
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det går att använda deponerade medel för att rusta upp befintliga lokaler. Svaret är att det
självklart är okej.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, föredrog delen om ekonomisk förvaltning i föreningar och
distrikt. Den här delen handlar om när vi bedriver en större ekonomisk verksamhet, antingen
direkt i en förening eller via en hel- eller delägd företagsform. Detta är en ny paragraf som
förhoppningsvis blir mer aktuell i framtiden, men som har redan nu har visat sig behövas.
Förslaget är framtaget i samråd med vår revisionsbyrå.
Diskussion avseende delen om jäv
Christine Nordenstam, Uppsala län, undrade hur begreppen ”närstående” och ”intresse av
ekonomiskt eller liknande slag” ska tolkas.
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, svarade att det är svårt att tolka exakt vilka typer av frågor
som avses men formuleringen är tänkt att redovisa vilken typ av beslut som avses. Med
närstående menas ”medlem i familj eller annan nära anhörig såsom make, maka,
sammanboende, registrerad partner, barn eller barnbarn”. Närståendebegreppet är dock inte
enhetligt definierat utan beror på sammanhanget.
Diskussion avseende delen om konsekventa skrivningar med anledning av försäljning av
fast egendom
Per Wihlborg, Skåne, berättade att han var en av de motionärer i Lund som ligger bakom det
här förslaget. Han var lite besviken över att förbundsstyrelsen inte tagit fram några riktlinjer
till den här kongressen. Per funderade på vad som kan tänkas ingå i § 6:1 punkt h. Det finns
många föreningar som skänker bort stora delar av sina tillgångar och var går gränsen för den
typen av gåvor? Är det okej att skänka 50 000 till kyrkokören? Till Röda Korset? Eller kanske
till Sverigedemokraterna?
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade att de är överens med Per Wihlborg om att frågan
är svår att hantera. Det är svårt att dra gränsen för vad som är i linje med våra syften och
förbundsstyrelsen tar gärna emot en informell uppmaning om att jobba vidare med detta.
Per nickade gillande från golvet och såg fram emot de kommande riktlinjerna.
Diskussion avseende delen om deponerade medel
Ulrike Deppert, Stockholm, undrade från och med när detta ska gälla? Vad händer med
existerande deponerade medel som redan har legat deponerade i fem år.
Jenny Larsson, Kalmar, yrkade bifall på förbundsstyrelsen förslag, men föreslog ett tillägg
om att man ska kunna använda deponerade medel för att hyra en lokal under en uppstartsfas
när man startar ny verksamhet. Hon föreslog kongressen besluta
att

komplettera andra meningen i sista stycket i § 6:1 till att lyda ”Förbundsstyrelsen
kan dock besluta att kapitalet får användas på annat sätt, till exempel hyra av en
lokal under en begränsad tid”.

Leif Spännar, Värmland, föreslog att förlänga den i förbundsstyrelsens första att-sats
föreslagna tidsgränsen fem år till tio år.
Per Wihlborg, Skåne, trodde inte att mängden deponerade medel stannar på 46 miljoner
kronor. Bara i Skåne finns det minst 20 miljoner kronor som ligger utanför förbundets eller
distriktets kontroll i olika typer av ekonomiska föreningar, stiftelser och liknande. Han
föreslog att ändra i förbundsstyrelsens första att-sats så att medlen ska tillfalla distrikten i
stället för förbundet. Till sist yrkade Per avslag på förbundsstyrelsens sista att-sats rörande
§ 4:14.
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Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade på frågan från Ulrike Deppert att förslaget om
tidsbegränsning enbart kan gälla nya deponerade medel. Redan deponerade medel är
deponerade enligt tidigare stadgar och kommer inte hanteras på annat sätt nu. Eva yrkade
avslag på Leif Spännars ändringsförslag om tio år. Eva yrkade även avslag på Per Wihlborgs
förslag om att ändra förening till distrikt. Till sist yrkade hon även avslag på Jenny Larssons
förslag om kunna använda deponerade medel för att hyra lokaler.
Diskussion avseende delen om ekonomisk förvaltning i föreningar och distrikt
Ulrike Deppert, Stockholm, ifrågasatte rimligheten i att en förening med omfattande
ekonomisk verksamhet måste ha genomfört årsmöte ”före mars månads utgång”. Det innebär
att bokslutet måste vara klart och utskickat senast sista februari.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade att det är en svår medelväg eftersom man inte kan
ha årsmötet senare om man ska kunna hinna utse ombud till distriktsårsmöten. Man har
gjort bedömningen att det är möjligt att klara av denna tidplan även om man har en stor
ekonomisk verksamhet.
Jenny Larsson, Kalmar, höll med Ulrike om att det kommer att vara svårt att hinna med allt
innan sista mars. Momsredovisningen ska vara inne senast den 14 februari och då är det bara
14 dagar kvar innan bokslutet ska vara helt klart.
Ulrike Deppert, Stockholm, föreslog att ändra den av förbundsstyrelsen förslagna
skrivningen om undantag för sista datum för föreningsårsmöte till ”före april månads
utgång”.
Magnus Danielson, Stockholm, önskade ett klargörande från förbundsstyrelsen av vad
begreppet ”moderförening” avser.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade att en ”moderförening, -distrikt eller -förbund” är
en juridisk person (till exempel distrikt eller förening) som driver verksamhet i form av ett
hel- eller delägt aktiebolag eller annan bolagsform.
Per Wihlborg, Skåne, förtydligade att hans avslagsyrkande på förbundsstyrelsens förslag
innebär att man får ytterligare tid på sig att bestämma vad man ska göra med deponerade
medel som tillhör föreningar som i närtid bestämmer sig för att upplösas.
Magnus Danielson, Stockholm, hade kontrollerat på Bolagsverkets hemsida och där står det
att aktiebolag har sex månader på sig att hålla årsstämma. Att då kräva årsmöte sista mars
känns orimligt ansåg Magnus, och yrkade bifall på Ulrika Depperts förslag om årsmöte ”före
april månads utgång”.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, förtydligade att undantaget om senare årsmöte enbart
gäller föreningar, eftersom distrikt redan nu får genomföra årsmöte fram till mitten av april.
Hon yrkade återigen avslag på Per Wihlborgs förslag, poängen är att inte låsa in pengarna i
en geografisk konstruktion såsom ett distrikt. Det är viktigt att se det större IOGT-NTOperspektivet, pengarna ska användas där de gör mest nytta.
Magnus Danielson, Stockholm, menade att det kommer att bli väldigt svårt att genomföra ett
större bokslut på kortare tid än två månader.
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§ 168
Fortsatt behandling av Förbundsstyrelsens förslag nr 5 – Revidering av stadgar,
delen om jäv
Kongressen beslöt
att

en ny paragraf § 1:9 läggs till med lydelsen
”Jäv
Vid beslut i en fråga på en kongress eller ett distriktsårsmöte, i en styrelse eller inom
ramen för ett uppdrag som revisor, får den som har ett personligt intresse av
ekonomiskt eller liknande slag i frågan inte delta. Detsamma gäller den som är
närstående till någon som har ett sådant intresse. Detta hindrar inte att någon röstar
vid personval.”,

att

”Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.” stryks från
§ 2:5,

att

”eller färre” läggs till i § 2:5 näst sista stycket, tredje meningen efter lydelsen ”En röst
med fler/…/”,

att

”Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.” stryks från
§ 3:5,

att

”eller färre” läggs till i § 3:5 näst sista stycket, tredje meningen efter lydelsen ”En röst
med fler/…/”, samt

att

notera att samtliga beslut fattades enhälligt.
§ 169

Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag nr 5 – Revidering av stadgar,
delen om föreningsårsmötet som högsta beslutande organ
Kongressen beslöt
att

ändra § 4:1, tredje stycket till att lyda ”Föreningens högsta beslutande organ är
föreningsårsmötet. Mellan föreningsårsmöten är föreningsmötena beslutande organ.
Mellan föreningsmötena leds föreningen av en styrelse.”,

att

nuvarande § 4:2 delas upp så att nuvarande första stycket blir en ny § 4:2,

att

andra stycket, första meningen i tredje stycket samt fjärde och femte stycket i
nuvarande § 4:2 flyttas till en ny paragraf § 4:3,

att

resten av nuvarande § 4:2 stryks,

att

en ny paragraf 4:4 läggs till med lydelsen
”Extra föreningsårsmöte
Om styrelsen, revisorerna, distriktsstyrelsen eller förbundsstyrelsen beslutar det ska
extra föreningsårsmöte hållas. Extra föreningsårsmöte ska också hållas om det begärs
av minst en tredjedel av föreningens medlemmar.
Ett extra föreningsårsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är
anledningen till att föreningsårsmötet hålls.
Styrelsen ska kalla till extra föreningsårsmöte senast två veckor innan det öppnas.
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Ett extra föreningsårsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna
och minst fem av föreningens medlemmar är närvarande.”,
att

numreringen på övriga paragrafer konsekvensjusteras, samt

att

notera att samtliga beslut fattades enhälligt.
§ 170

Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag nr 5 – Revidering av stadgar,
delen om konsekventa skrivningar angående försäljning och köp av fast
egendom
Kongressen beslöt
att

ändra nuvarande punkt § 6:1 c till att lyda ”gör sig av med aktie eller andel i bolag eller
förening som äger fast egendom av betydelse för verksamheten,”

att

under § 6:1 läggs till en ny punkt ”c)” med lydelsen ”köper aktie eller andel i bolag eller
förening som äger fast egendom av betydelse för verksamheten,”,

att

benämningen på efterföljande punkter i § 6:1 ändras i konsekvens med detta,

att

ändra § 6:1 femte stycket till att lyda ”Föreningar och distrikt är skyldiga att följa de
anvisningar om anskaffande, användning, vård och försäljning av fast egendom som
förbundsstyrelsen fastställer.”, samt

att

notera att samtliga beslut är enhälligt fattade.
§ 171

Justering av röstlängden
Kongressen beslöt
att

att fastställa röstlängden till 90 röstberättigade ombud.
§ 172

Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag nr 5 – Revidering av stadgar,
delen om deponerade medel
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för de tre förslag som rör förbundsstyrelsens
första att-sats. Presidiet avsåg att ställa dem mot varandra för att till slut ställa förbundsstyrelsens eventuellt reviderade förslag mot avslag.
Kongressen beslöt
att

avslå Leif Spännars förslag om deponi i 10 år.

Kongressen beslöt efter rösträkning med siffror 49 mot 40 (1 avstod)
att
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bifalla Per Wihlborgs förslag att de deponerade medlen ska tillfalla distrikten i stället
för förbundet.

Kongressen beslöt
att

avslå Jenny Larssons förslag om att tillåta deponerade medel för att hyra lokal.

Kongressen beslöt
att

meningen ”Föreningar och distrikt måste fatta beslut om att använda kapital enligt
ovan inom en period på fem år, i annat fall tillfaller kapitalet distriktet”. läggs till
mellan ”Förbundsstyrelsen kan (…) kapitalet” och ”Kapitalet får (…) fast egendom.” i
§ 6:1, samt

att

notera att beslutet fattades enhälligt.

Kongressen beslöt
att

det i § 6:1 görs styckebrytning från och med ”Kapitalet får (…) fast egendom.”,

att

ordet ränta i andra stycket ändras till ordet avkastning,

att

benämningen på efterföljande punkter i § 6:1 ändras i konsekvens med detta, samt

att

notera att samtliga beslut fattades enhälligt.

Kongressen beslöt med röstsiffrorna 62 mot 22 (5 avstår och 1 röst avgavs ej jämfört med den
fastställda röstlängden)
att

det i sista stycket i § 4:14 efter ”Vid upplösning (…) distriktet” läggs till”, utom sådana
tillgångar som enligt § 6:1 förvaltas av förbundet, som tillfaller förbundet”, samt

att

notera att beslutet fattades med den minst två tredjedelars majoritet
(62/89 = 70 procent) och därmed innebär en ändring av stadgarna.

Per Wihlborg, Skåne, och David Svensson, Skåne, reserverade sig mot beslutet.
§ 173
Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag nr 5 – Revidering av stadgar,
delen om ekonomisk förvaltning i föreningar och distrikt
Kongressen beslöt med röstsiffrorna 44 mot 40 (4 avstår och 2 röster avgavs ej jämfört med
den fastställda röstlängden)
att

avslå Ulrike Depperts förslag om att lägga till ”före april månads utgång”.

Kongressen beslöt
att

efter § 6:1 lägga till en ny paragraf med lydelsen
”Ekonomisk förvaltning vid omfattande ekonomisk verksamhet
Styrelser för förening, distrikt eller förbund med omfattande ekonomisk verksamhet
ska, utöver det som följer av övriga stadgar, årligen fastställa arbetsplan, arbetsordning
för styrelsen, delegationsordning, samt om tillämpligt, instruktion för ledande
tjänsteman.
Styrelser för moderförening, -distrikt eller -förbund i koncerner ska därutöver årligen
fastställa koncernreglemente och ägardirektiv, att beslutas om på dotterbolags
årsstämma.
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För förening, distrikt eller förbund med omfattande ekonomisk verksamhet och för
moderförening, -distrikt eller -förbund i koncerner gäller som undantag till
bestämmelserna i §§ 3:2 och 4:2 att revisorerna ska ha fått alla handlingar till årsmötet
senast trettio dagar innan årsmötet öppnas.
För föreningar med omfattande ekonomisk verksamhet och moderföreningar i
koncerner gäller som undantag till bestämmelserna i § 4:2 att föreningens årsmöte ska
hållas före mars månads utgång.
Förening, distrikt eller förbund med omfattande ekonomisk verksamhet definieras
genom att uppfylla mer än ett av följande villkor:





Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 10,
Den redovisade balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 10 miljoner kronor,
De redovisade verksamhetsintäkterna har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 10 miljoner kronor.”,

att

rubriken på kapitel 6 ändras till ”Bestämmelser angående rättsförhållanden och
stadgeändringar och särskilda bestämmelser vid omfattande ekonomisk verksamhet”,
samt

att

notera att samtliga beslut fattades enhälligt.
§ 174

Riksstyrelsens förslag nr 1 – Revidering av stadgar
Lina Boberg, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag till revidering av stadgar.
§ 175
Fortsatt behandling av riksstyrelsens förslag nr 1 – Revidering av stadgar,
egendom från nedlagda kretsar
Kongressen beslöt
att

i § 5:12, fjärde stycket ändra sista meningen till ”Finns det inget verksamt distriktsråd
beslutar riksstyrelsen hur den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan
distriktsorganisationerna för de förbund som ingick i kretsen.”, samt

att

notera att beslutet fattades enhälligt.
§ 176

Fortsatt behandling av riksstyrelsens förslag nr 1 – Revidering av stadgar,
särskilt om rättsförhållanden för kretsar
Kongressen beslöt
att
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i stadgarna lägga till en ny paragraf § 5:14, med lydelsen
”Särskilt om rättsförhållanden för kretsar

I tillägg till övriga bestämmelser gällande rättsförhållanden gäller följande för kretsar.
Beslut av kretsar gäller inte förrän de har fastställts av riksstyrelsen, om de innebär att
kretsen
a) köper fast egendom,
b) gör sig av med fast egendom eller del i fast egendom,
c) köper aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom av betydelse för
verksamheten,
d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast egendom av
betydelse för verksamheten,
e) tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av servitut eller nyttjanderätt i egen
fastighet,
f) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska det egna inflytandet i bolag eller
förening, där föreningen eller distriktet har bestämmande inflytande genom
aktieinnehav eller på annat sätt,
g) gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av större värde,
h) använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-NTO-rörelsens syften,
i) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda dem på sätt som strider mot
dessa stadgar eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller
j) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.”,
Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att verkställa beslut som avser de frågor som nämns ovan,
och som inte har fastställts av riksstyrelsen.
Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar om anskaffande, användning, vård och försäljning
av fast egendom som riksstyrelsen fastställer.
Kretsar ska redovisa kapital som de får vid försäljning av fast egendom eller del i fast
egendom till riksstyrelsen. Detta gäller också kapital som de får i ersättning för fast egendom
efter brand eller annan skada eller expropriation, eller till följd av annat förhållande.
Kapitalet ska förvaltas av riksstyrelsen för kretsens räkning. Riksstyrelsen kan besluta att
någon annan ska förvalta kapitalet. Kapitalet får inte användas för andra ändamål än köp av
fast egendom eller del i fast egendom. Riksstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får
användas på annat sätt. Avkastning på kapitalet får användas till den löpande verksamheten i
den krets som kapitalet tillhör.”
att

notera att beslutet fattades enhälligt.
§ 177

Förbundsstyrelsens förslag nr 4 – Rambudget för IOGT-NTO 2018–2019
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, gjorde en övergripande föredragning av den föreslagna
budgeten. Det viktigaste budskapet är att intäkterna peakade 2013 och att lotterintäkterna
därefter har minskat. Vi måste anpassa verksamheten till en lägre nivå framöver. För att
klara den ökade konkurrensen på lotterimarknaden krävs stora investeringar och detta
kommer också att påverka avkastningen. En annan stor fråga som diskuterades på torget är
insamlingsverksamheten som ännu inte har gett något plus, men vi räknar med break-even
någon gång efter 2019.
Per Wihlborg, Skåne, undrade när förbundsstyrelsen räknar med att vi kommer att samla in
mer pengar än vad insamlingsverksamheten kostar att driva.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, räknar med att vi under 2020 kommer att samla in mer
pengar än vad insamlingsverksamheten kostar.
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Björn Lanefelt, Älvsborg, önskade en ökad transparens i redovisningen kring
insamlingsverksamheten. Han berömde alla de som är inblandade i
insamlingsverksamheten, både personal och ideella krafter. Däremot handlar det om väldigt
stora investeringar, hittills har vi lagt ner 11 miljoner kronor och samlat in 980 000 kronor.
Det kommer att krävas mycket insamlade medel för att vi ska gå plus på detta.
Per-Åke Andersson, Östergötland, påminde om att varje insamlad krona genererar 9
ytterligare kronor från Sida.
Kjerstin Bengtsson, Jämtlands län, undrade om förbundsstyrelsen tänkt att justera budgeten
utifrån de tidigare fattade besluten om Expedition 50.
Bo Axelsson, undrade hur man räknar på break-even. Han undrade också om alla
ackumulerade kostnader ingår i detta eller enbart nettot under detta år. Han frågade också
om det inte är så att Sida-pengarna enbart kommer kopplat till insamlade medel som syftar
till internationell verksamhet.
Eva Blomqvist, förbundsstyrelsen, svarade att det enbart är insamlade medel för
internationell verksamhet som ger Sida-bidrag. Förbundsstyrelsen bedömer inte att något
beslut om Expedition 50 påverkar budgeten. Slutligen svarade hon Bo att det kommer att ta
lång tid innan vi har återhämtat de nuvarande investeringarna på insamlingsverksamheten.
Jämför med produktutveckling på Miljonlotteriet, vi investerar nu för att bygga upp en
långsiktig intäktskälla.
Kongressen beslöt
att

fastställa rambudget för åren 2018–2019 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 178

Motion nr 54 – Att räknas som medlem i IOGT-NTO
Motionären Birgitta Svensson, Halland, föredrog motionen och berättade om sin man som
avled under året och hon upplevde det som jobbigt att hennes man inte räknades som
medlem vid årets slut. Hon föreslog kongressen besluta att
att

man skall räknas som medlem för hela det år medlemsavgiften betalts, samt

att

om man inte betalt sin medlemsavgift år 2 efter påminnelse i maj utesluts vid juli
månads utgång.

Distriktsårsmötet i Halland beslutade dessutom att föreslå kongressen
att

göra en översyn angående det statistiska medlemsantalet vid årets slut.

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, menar att vi räknar medlemsantalet vid årets slut och
yrkar avslag på motionens första och andra att-sats samt den av Hallands distriktsårsmöte
föreslagna att-satsen.
Magnus Danielson, Stockholm, hade föreslagit ett tillägg under torget som han nu drog
tillbaka.
Kongressen beslöt
att
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avslå motion nr 54 Att räknas som medlem i IOGT-NTO i sin helhet, samt

att

avslå tredje att-satsen i distriktsstyrelsens yttrande angående motion nr 54 – Att räknas
som medlem i IOGT-NTO.
§ 179

Motion nr 55 – Ett mer transparent valberedningsarbete inom IOGT-NTO
Mötesordförande Robert Damberg redogjorde för de förslag som kommit fram under
motionstorget. Vi har motionens ursprungliga förslag, förbundsstyrelsens tre nya att-satser
samt två ändringsförslag från Magnus Danielson.
Magnus Danielson, Stockholm, yrkade bifall till motionen samt de på torget föreslagna
ändringsförslagen:
att

uppmana valberedningar på distrikts- och föreningsårsmöten att ha ett
nomineringsförfarande,

att

rekommendera att de som inte blir föreslagna av valberedningen till
förtroendeuppdrag men ändå fortsatt vill stå till förfogande ska synliggöras, av
valberedningen, i samband med valet, samt

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, jämkade sig med Magnus förslag.
Kongressen beslöt
att

avslå första att-satsen i motion nr 55,

att

avslå andra att-satsen i motion nr 55,

att

uppmana valberedningar på distrikts- och föreningsårsmöten att ha ett
nomineringsförfarande,

att

rekommendera att de som inte blir föreslagna av valberedningen till förtroendeuppdrag
men ändå fortsatt vill stå till förfogande ska synliggöras, av valberedningen, i samband
med valet, samt

att

notera att nomineringsprocessen i samband med kongressens val av förtroendevalda
framgår i valberedningsinstruktionen.
§ 180

Val av två ledamöter till riksstyrelsen
Åsa Hagman, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

till ledamöter välja
Johnny Mostacero, Halmstad
Andrine Winther, Ingarö

Kongressen beslöt
att

110

till ledamöter i riksstyrelsen välja
Johnny Mostacero, Halmstad
Andrine Winther, Ingarö

omval
nyval

§ 181
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Åsa Hagman, valberedningen, föreslog kongressen besluta
att

att

till revisorer välja
Kjerstin Bengtsson, Östersund
Thomas Thomasson, Stånga

omval
omval

till revisorssuppleanter välja
Marianne Hallbert, Göteborg
Rolf Vestman, Stockholm

omval
omval

Kongressen beslöt
att

till revisorer välja
Kjerstin Bengtsson, Östersund
Thomas Thomasson, Stånga

att

till revisorssuppleanter välja
Marianne Hallbert, Göteborg
Rolf Vestman, Landvetter
§ 182

Valberedningsinstruktion
Peter Moilanen, generalsekreterare, informerade om att det krävs en valberedningsinstruktion på grund av att vi numera har ett 90-konto. Förbundsstyrelsen har diskuterat
detta med valberedningen och kommit fram till att det även finns ett egenvärde i en
valberedningsinstruktion som fastställs av kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen fastställa valberedningsinstruktionen enligt nedan:
Valberedningsinstruktion
IOGT-NTO:s valberedning väljs vid kongressen vartannat år. Valberedningen ska bestå av sju
ledamöter med sammantaget goda kunskaper om IOGT-NTO som organisation och
förutsättningar samt med ett brett nätverk inom organisationen. Vid varje kongress väljs
halva valberedningen för två mandatperioder.
Valberedningen bereder val av presidium, förbundsstyrelse, inklusive ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör och studieledare, samt revisorer och revisorsersättare.
Valberedningen ger också förslag på arvodering och andra ersättningar.
Valberedningen bereder också val av två representanter till riksstyrelsen. Dessa två personer
blir också ledamöter i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening samt stiftelsen IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut. Minst en av dessa bör därför ha eller vilja införskaffa sig
kunskaper om insamling och internationellt biståndsarbete.
Valberedningen arbetar enligt följande vägledande principer:
 Transparens/öppenhet – arbetet ska präglas av öppenhet och insyn, genom att
valberedningen ska kunna redogöra för sitt tillvägagångsätt och arbetsprocessens
gång, men också av att interna överläggningar och bedömningar ska vara förtroliga.
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Mångfald/bredd/strategi – Valberedningen ska i sin beredning av valen verka för att
sammansättningen av förbundsstyrelsen präglas av en bredd gällande erfarenheter
och kompetens samt ett strategiskt arbetssätt.
Proaktiv/uppsökande – Även om valberedningen fått uppdrag av kongressen att
bereda valen finns möjlighet för medlemmar att till ett av valberedningen bestämt
sista datum nominera lämpliga kandidater till samtliga uppdrag. Personer som
nomineras bör vara tillfrågade.
Sekretess/jäv – de som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna
egenskap i förtroende fått kännedom om, och får inte heller delta i beslut eller
beredning i de delar där jäv föreligger. Som underlag för jäv gäller av förbundsstyrelse
fattade rekommendationer för jäv och intressekonflikter.

Kongressen beslöt
att

anta valberedningsinstruktionen.
§ 183

Val av valberedning
Jan-Ove Ragnarsson, representant för den informellt sammansatta nomineringskommittén
bestående av ett urval av distriktsordförande, föreslog kongressen besluta
att

till ledamöter för två kongressperioder välja
Lina Magnusson, Stockholm
nyval
Samir Jusicic, Jönköping
nyval
Ingrid Jägerhed, Sösdala
nyval
Åsa Hagelstedt, Stockholm
omval

att

till sammankallande välja
Joakim Löfbom, Skellefteå

Kongressen beslöt
att

till ledamöter för två kongressperioder välja
Lina Magnusson, Stockholm
Samir Jusicic, Jönköping
Ingrid Jägerhed, Sösdala
Åsa Hagelstedt, Stockholm

att

till protokollet notera att följande ledamöter valdes för två kongressperioder vid
kongressen 2015
Joakim Löfbom, Skellefteå
Anna Ringnér, Östersund
Salam Kaskas, Göteborg

att

till sammankallande välja
Joakim Löfbom, Skellefteå
§ 184

Riksstyrelsens förslag nr 2 – Kongress 2021
Carl-Åke Andersson, förbundsstyrelsen, föreslog att uppdra till riksstyrelsen att besluta om
plats för kongress 2021.
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Samtliga distrikt inom rörelsen har inbjudits att fungera som värd för kongresserna, som
beräknas äga rum vecka 26 år 2021. Kongresserna och deras förhandlingsdelar arrangeras av
förbunden. Distriktens uppgift är att vara värd för ”folkfesten” där rörelsesamverkan
genomsyrar utflykter, välkomst- och avslutningsfest, andra kvällsaktiviteter, nattcafé, vissa
praktiska arrangemang samt att ta fram funktionärer.
Följande distrikt har kommit in med en intresseanmälan
 IOGT-NTO-rörelsen i Dalarna
 IOGT-NTO-rörelsen i Jönköping
Kongressen beslöt
att

uppdra åt riksstyrelsen att kontakta distrikten för djupare dialog kring värdskapet för
2021 års kongresser, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att under hösten 2017 besluta om plats för 2021 års kongresser.
§ 185

Slutgiltig redovisning av jämställdhetsmätningen
Maria Hampusgård, jämställdhetsmätare, redovisade en total sammanställning av
fördelningen av taltid under kongressen.

§ 186
Avslutning
Mötesordförande Robert Damberg tackade för veckan å presidiets vägnar och överlämnade
klubban till förbundsordförande Johnny Mostacero.
Johnny Mostacero tog över klubban och ville nu passa på att tacka av alla de som på olika sätt
bidragit till att göra den här kongressen möjlig. Han ville först och främst tacka alla anställda
på IOGT-NTO för ett fantastiskt arbete inför och under kongressen. Därefter tackades
kongressarrangören för ett väl genomfört arrangemang här i Karlstad. Under veckan har
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också en mängd funktionärer genom olika insatser gjort kongressens genomförande möjligt
och därför bad han Maria Hampusgård, jämställdhetsmätare, Hugo Hermansson, teknisk
support, Jörgen Hammarqvist, teknisk support, Stefan Sundvall och Robin Holmberg,
filmare, att komma fram för att ta emot en liten present som tack.
Därefter tackade Johnny presidiet som under veckan lett förhandlingarna med bravur och
ordning men samtidigt med glimten i ögat. Mötesordförande Anders Häregård, Åsa
Hagelstedt, Robert Damberg och Elin Lundgren samt mötessekreterare Magnus Andersson,
Mikaela Bexar, Jenny Tapper, Tobias Wallin och Camilla Berner fick även de komma fram
och motta en present som tack för arbetet under veckan. Johnny ville sedan tacka
valberedningen för deras arbete inför kongressen och överlämnade en present även till
Jörgen Hammarqvist, Joakim Löfbom, Åsa Hagman, Salam Kaskas och Åsa Hagelstedt.
För att säkerställa att allt protokollförts på rätt sätt har två protokollsjusterare arbetat, JanOve Ragnarsson och Eva Åhlström. Jan-Ove påpekade att de var långt ifrån färdiga och inte
borde tackas ännu men Johnny överlämnade ändå en present som tack.
Sedan övergick Johnny till att tacka de ledamöter som i och med denna kongress avgår från
förbundsstyrelsen.
I januari 2016 presenterade jag förbundsstyrelsen för alla deltagare vid IOGT-NTO:s
distriktsstyrelsesamling i Köping. Alla ledamöter fick varsin plats i startelvan i det
svenska fotbollslandslag som grävde guld i USA.
Jag måste faktiskt säga att jag är nöjd med den liknelsen, inte minst eftersom denna
förbundsstyrelse har gjort en prestation helt i klass med vad Ravelli och övriga spelare
gjorde under några magiska sommarveckor 1994.
Men precis som i alla bra lag så finns det andra lag och klubbar som är intresserade och
spelare säljs och köps. Nu är det dags att skiljas från några av de spelare som alla haft
sin givna plats i laget. Jag tänker tacka av dem som lämnar genom att säga några ord
som beskriver vem i VM-laget de är och vilka egenskaper de har.
Vår avgående förbundsstudieledare Janne Linde är erfaren som få. Han har stora
kunskaper om mycket, inte minst i folkhälsofrågor och alkohol- och narkotikapolitik.
Han har ett brett kontaktnät, är vänlig, omtänksam och generös. Janne är erfaren och
strategisk och han har varit en viktig del som förbundsstyrelsens kollektiva
rörelseminne. I mitt VM-lag är han nr 11 Jan ”Thomas Brolin” Linde, en
allroundspelare som kan användas både som mittfältare och anfallare. Debuterade
tidigt. Är lojal och erfaren. Berättar mer än gärna och i alla sammanhang om sina
upplevelser av VM -94. Han tilldelas nu IOGT-NTO:s förtjänstplakett i guld.
Jan Linde tackade för detta och sa sedan att han har två silverplaketter sedan tidigare så det
är faktiskt den första guldplaketten. När han avgick som förbundsordförande i Junis delades
inga plaketter ut. Janne uttryckte sin stolthet över att ha lyckats vara med och förändra NBV
och det kommer i sin tur att förändra nykterhetsrörelsen.
Josefine är en skicklig debattör, strategisk och analytisk. Kunnig som få. Utmanar
gärna rådande strukturer till förmån för att kunna prova något nytt. Brinner för
demokrati och att ge alla inflytande över den demokratiska processen. Att hon är med
på TCO:s lista över Sveriges 99 unga makthavare är bara så självklart. I mitt VM-lag är
hon nr 9 Josefine ”Jonas Thern” Larsson med rötter i Småland. Briljant mittfältare som
kan användas överallt och i alla sammanhang. Hon tilldelas nu IOGT-NTO:s
förtjänstplakett i guld.
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Josefine berättade att hon redan har en guldplakett efter en period som ordförande i
riksstyrelsen (som representant för NSF). Hon uppmanade alla att inkludera NSF i rörelsen.
Ta hand om nya medlemmar var budskapet från Josefine.
Lina Magnusson är lugn, resonerande och empatisk. Hon har bidragit med ett socialt
perspektiv och engagerar sig gärna för människor som har det svårt. IOGT-NTO:s
kamratstödsverksamhet är en av hennes hjärtefrågor och inom den gruppen har hon ett
grundmurat förtroende. I mitt VM-lag är hon nr 19 Lina ”Kennet Andersson”
Magnusson. Hon delar inte bara hårfärgen med Kennet utan också hans engagemang i
sociala frågor. Lina är en empatisk och en bra target player. Hon tilldelas nu IOGTNTO:s förtjänstplakett i guld.
Lina sa att det har varit lärorika två år i förbundsstyrelsen och hon skickade med ett budskap
till ombuden att fortsätta den förändringsresa som hon varit en del av att dra igång. Lina
uppmanade till att inkludera kamratstödet ytterligare, även i andra delar i organisationen.
Hugo är en person med ett stort och gott hjärta som gärna lyfter in rörelseperspektivet i
vår verksamhet. Även när han fyller 100 år så kommer Hugo ha ett hjärta som brinner
för UNF. I mitt VM lag så är han nr 1 Hugo ”Ravelli” Hermansson. Smålänning, och
precis som Ravelli bäst när det gäller. Han kan vara både allvarlig och spexa till det.
Han tilldelas nu IOGT-NTO:s förtjänstplakett i guld.
Hugo tackade och sa att det varit fantastiska fyra år i förbundsstyrelsen. Han sa att han fått
lära sig mycket om IOGT-NTO:s sociala arbete och fått många erfarenheter från olika delar
av landet som han tänker ta med sig i sitt nya jobb som konsulent i Kronoberg.
Johnny läste också upp sina tack till Lena Borgs och Ulf Persson som båda lämnar
förbundsstyrelsen men tyvärr inte är på plats i Karlstad.
Lena Borgs är en person som på alla sätt är förankrad i vår folkrörelse och som bidragit
med att lyfta in det perspektivet i vår styrelse. Om jag var ung i dag och aktiv i UNF
eller Junis så hade jag känt stor trygghet i att ha henne som ledare eller mentor. I mitt
VM-lag är hon nr 3 Lena ”Patrik Andersson” Borgs. En stabil mittback, eftertänksam
och omtänksam. Hon är lugn och resonerande och skapar trivsel i laget.
Vår avgående kassör Ulf Persson brukar jag skämtsamt säga ligger några månader före
oss i många processer. Dels för att han som pensionär har tid, men framförallt för hans
enastående förmåga att analysera, vända vrida och problematisera en fråga. Ulf har
förmågan att hitta enkla lösningar på komplexa frågor och är dessutom generös med att
dela med sig av sin kunskap. Kunnig som få i såväl ekonomi som internationella frågor
och spelpolitik. I mitt VM-lag är han nr 8 Ulf ”Klas Ingesson” Persson. Erfaren
mittfältsstrateg. När han öppnar munnen har han något att säga och laget lyssnar.
I mitt invigningstal för denna kongress pratade jag om engagemang och att brinna. Jag
pratade om mod att våga gå från vad vi är till vad vi vill bli och jag pratade om allt som
jag som förbundsordförande känner stolthet över i vårt fantastiska IOGT-NTO.
Jag vill därför avsluta med att tacka alla er ombud som deltagit under denna historiska
kongress i Karlstad. Tacka för att ni avsatt tid, kraft och energi för att tillsammans med
mig och förbundsstyrelsen diskutera, debattera och fatta beslut i frågor som kommer
ha stor betydelse för oss alla framöver.
Men framförallt tackar jag er alla för modet att våga ta de beslut som nu har satt oss på
planet som nu lyfter mot nästa anhalt av Expedition 50. Resan som ska ta oss från vad
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vi är till vad vi vill bli. Det är en lång resa mot 2020 som vi nu gett oss iväg på men VI
gör den TILLSAMMANS!
Detta mina vänner är något som jag med stolthet kommer bära med mig under den
sommar som vi nu har framför oss och som jag hoppas blir fin och härlig för oss alla.
Var rädda om er och om varandra och åk försiktigt hem.
Och med de orden avslutar jag 2017 års kongress i Karlstad klockan 13.04.
Vid protokollet

Jenny Tapper

Magnus Andersson

Mikaela Bexar

Camilla Berner

Tobias Wallin
Justerat

Eva Åhlström
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Jan-Ove Ragnarsson

