
Styrelse IOGT-NTO-rörelsen ideell förening 
kvalifikationer, bakgrund och tidigare erfarenhet 
 

 

Mona Örjes, ordf 

Mona är grundskollärare och har också varit anställd av IOGT-NTO Uppsala län. Hon har 
lång erfarenhet från styrelseuppdrag inom flera organisationer inom ideell och idéburen 
sektor samt kommunpolitiska uppdrag. Sedan 2015 är hon förbundsordförande för Junis och 
ordförande för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening. 

 

Johnny Mostacero 

Johnny har under de senaste 23 åren haft en rad olika befattningar inom IOGT-NTO. Bland 
annat som projektledare och utvecklingskonsulent. Johnny har lång erfarenhet av 
styrelsearbete inom såväl idrott som nykterhetsrörelse. Sedan 2015 är Johnny 
förbundsordförande för IOGT-NTO och ordförande för Nordiska Godtemplarrådet. 

 

Rickard Eliasson 

Rikard är Specialist officer i flottan med inriktning logistik. Han har under se senaste 20 åren 
haft flertalet styrelseuppdrag inom flera organisationer inom ideell sektor. Har han suttit i 
förbundsstyrelsen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund sedan 2011 och varit kassör sedan 
2015. 
 

Isabelle Benfalk 

Isabelle är juriststudent och var under perioden 2015-2019 förbundsordförande för 
Ungdomens Nykterhetsförbund. Isabelle har varit aktiv i nykterhetsrörelsen sedan tidiga 
tonåren. 

 

Andrine Winther 

Andrine har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag och tjänstemannabefattningar på alla 
nivåer i nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen samt flera andra ideella organisationer och 
regeringskansliet. Internationell verksamhet är hennes specialområde då hon bla varit 
internationell sekreterare för socialdemokraterna, suttit i styrelsen för Olof Palmes 
internationella center och jobbat i Bryssel. Idag är hon chef för Socialdemokraternas 
riksdagskansli. 

 

Karin Wester 

Karin är barnskötare och har också jobbat inom den privata sektorn som mellanchef. Hon 
har nästan 30 års erfarenhet av olika styrelseuppdrag på olika nivåer inom IOGT-NTO-
rörelsen. Karin har suttit i förbundsstyrelsen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund sedan 
2015 och som förbundsordförande sen 2017. 

 

Birgitta Rydell 

Birgitta har bland annat arbetat som enhetschef, ekonom och ekonomichef. Hon har över 40 
års erfarenhet av styrelseuppdrag på olika nivåer inom IOGT-NTO-rörelsen och andra ideella 
organisationer. Birgitta har varit förbundskassör för Junis 2007-2019.  

 

 



Anneli Bylund 

Anneli studerar till personalvetare i Karlstad och har under ett års tid tom juni 2019 varit 
arvoderad på halvtid i UNF:s förbundsstyrelse. Anneli har varit ideellt engagerad i 
nykterhetsrörelsen under många år och har haft ett flertal olika uppdrag. Senast var Anneli 
bildningsledare i UNF:s förbundsstyrelse och avgick från det uppdraget sommaren 2019.  

 

 


