Senast ändrad 2019-11-19

Stadgar för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
§1 Organisation
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening är en ideell förening (org nr 802497-7434). Föreningen
har sitt säte i Stockholm.
§2 Medlemmar
Medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening är IOGT-NTO (org nr 802001-5569),
Ungdomens Nykterhetsförbund (org nr 878500-1622), Junis (org nr 802008-7899) och
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (org nr 802006-1001). Nedan kallad
medlemsorganisationer.
Andra organisationer kan ansluta sig till föreningen, om medlemsorganisationerna är ense,
varvid översyn sker av tillämpliga delar av föreningens stadgar.
Enskilda personer kan bli medlemmar i respektive medlemsorganisation.
§3 Grundsatser
IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen
bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något
slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet
och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:
Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar
för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och
delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd
och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag
som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en
förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi
bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.
Nykterhet
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa
utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder
för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår
verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.
§4 Ändamål
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening bidrar, med egen verksamhet samt insamling av medel,
till att förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
Genom insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger stärker vi
människors frihet, demokratiska rättigheter och hälsa, i Sverige och internationellt. Vi vill
möjliggöra en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga, och arbetar därför för en restriktiv
och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Vår folkrörelse utmanar alkoholnormen och
alkoholkulturer genom att erbjuda nyktra mötesplatser för personlig utveckling och livslångt
lärande.
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§5 Ordinarie årsmöte
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte
hålls någon gång under årets två sista månader. Kallelse utfärdas skriftligen senast tre
månader innan årsmötet.
Årsmöteshandlingarna ska vara medlemsorganisationerna tillhanda senast fem veckor innan
årsmötet. Medlemsorganisationer kan motionera till årsmötet. Motioner till årsmötet skall ha
inkommit till IOGT-NTO-rörelsen ideell förenings styrelse senast sju veckor innan årsmötet.
Varje medlemsorganisation utser ett ombud samt en ombudsersättare till årsmötet för IOGTNTO-rörelsen ideell förening Valda styrelseledamöter för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening
kan inte väljas till ombud.
Varje ombud har en röst. Beslut fattas genom öppen omröstning. Beslut fattas med enkel
majoritet.
I frågor enligt årsmötespunkt § l och m ”Beslut om långsiktig strategi när sådan föreligger
eller beslut om uppdatering av den långsiktiga strategin till kommande verksamhetsår.” och
”beslut om rambudget” ska IOGT-NTO:s röstandel viktas så att den utgör hälften av det
totala röstantalet.
Varje ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje ledamot av styrelsen,
ombudsersättaren och revisorer har förslags- och yttranderätt. Varje ledamot i respektive
medlemsorganisations förbundsstyrelse har närvaranderätt.
Årsmötet är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt stadgarna och minst tre fjärdedelar
av de anmälda ombuden är närvarande.
På ett ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antal närvarande röstberättigade ombud
c) ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna
d) ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och sekreterare för årsmötet och två protokolljusterare
f) föredragning av verksamhetsberättelse
g) föredragning av årsredovisning
h) föredragning av revisionsberättelse
i) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
k) beslut om motioner och förslag
l) beslut om långsiktig strategi när sådan föreligger eller beslut om uppdatering av den
långsiktiga strategin till kommande verksamhetsår
m) beslut om rambudget
n) fastställande av valda ledamöter till styrelsen
o) val av ordförande och vice ordförande
p) fastställande och val av revisorer enligt § 10
q) beslut om tid och plats för nästa årsmöte
r) beslut om eventuella andra frågor som finns med i kallelsen
§6 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när årsmötet, revisorer eller styrelsen beslutar det, eller efter
skriftlig begäran från en eller flera av medlemsorganisationerna. Kallelse utfärdas skriftligen
senast en månad innan årsmötet.
Ett extra årsmöte får bara behandla den fråga eller de frågor som är anledningen till att
årsmötet hålls.
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§7 Styrelse och ledning
Styrelsen är föreningens beslutande organ. Styrelsens åtta (8) ledamöter utgörs av de
ledamöter som valts till riksstyrelsen av medlemsorganisationernas kongresser respektive
förbundsmöte. Dessa val bereds av respektive medlemsorganisations valberedning. Om
ordinarie styrelseledamot har förhinder att närvara vid ett styrelsemöte, har
förbundsstyrelsen från det förbund ledamoten tillhör, möjlighet att utse en ersättare för det
tillfället. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens beslutande organ. Den leder
organisationens arbete efter stadgar, grundsatser, medlemsorganisationernas ideologiska
program och årsmötets beslut. Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse,
årsredovisning och förslag till långsiktig strategi och budget.
Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
§8 Firmateckning
Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska tecknas. Firman ska dock tecknas av minst
två personer gemensamt, däribland minst en förtroendevald.
§9 Räkenskaper och förvaltning
Räkenskapsåret är ett kalenderår. Styrelsen ansvarar för att föreningen för erforderliga
räkenskaper, vilka skall avslutas den 31 december varje år.
Styrelsen tillser vid förvaltning av föreningens medel att dessa är placerade på fullt
betryggande sätt.
§10 Revision
Revisorer för föreningen, med uppdrag att granska föreningens förvaltning och räkenskaper,
är den auktoriserade revisorn och två ytterligare revisorer som årsmötet väljer.
§11 Förvaltnings- och revisionsberättelser
Senast den 30 april påföljande år överlämnas styrelsens verksamhetsberättelse och
föregående års årsredovisning till föreningens revisorer, som före den 31 maj avger
gemensam revisionsberättelse.
§12 Rapportering till medlemsorganisationer
Verksamhetsberättelse och årsredovisningen överlämnas till respektive
medlemsorganisations förbundsstyrelse senast 1 augusti.
§13 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan med två tredjedelars majoritet ändras efter beslut av årsmötet.
Stadgar som rör IOGT-NTO:s viktade röstandel i frågor enligt årsmötespunkt § l och m
”beslut om långsiktig strategi när sådan föreligger eller beslut om uppdatering av den
långsiktiga strategin till kommande verksamhetsår” och ”rambudget för insamling” ska
IOGT-NTO:s röstandel viktas så att den utgör hälften av det totala röstantalet.
§ 14 Upplösning
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening ska upplösas om medlemsorganisationerna så beslutar.
Beslut om upplösning ska tas med två tredjedelars majoritet på två, på varandra följande,
ordinarie årsmöten.
Om IOGT-NTO-rörelsen ideell förening upplöses ska föreningens tillgångar användas i
enlighet med § 4, antingen av medlemsorganisationer eller, om även medlemsorganisationer
upplösts, av andra organisationer vars ändamål överensstämmer med § 4 i föreningens
stadgar.
Antagen av IOGT-NTO-rörelsens Riksstyrelse 2015-09-29.
Reviderade vid IOGT-NTO-rörelsen ideell förenings årsmöte 2017-11-21 och 2019-11-19

