
Styrelse IOGT-NTO-rörelsen ideell förening 

kvalifikationer, bakgrund och tidigare erfarenhet   

Mona Örjes, ordförande  

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.  

Lucas Nilsson, vice ordförande 

Lucas är vice förbundsordförande för IOGT-NTO sedan 2019. Han har tidigare arbetat inom 

olika civilsamhällesorganisationer, bland annat som generalsekreterare för Förbundet Vi 

Unga och som verksamhetsledare för Tankesmedjan Nocturum. Han är utbildad inom 

internationell utvecklingsverksamhet med en kandidatexamen i utvecklingsstudier. 

Josefin Bogelid 

Josefin är egen företagare tillsammans med sin make. De har haft många olika inriktningar 

bland annat organisatorisk inriktning. Har sedan 2015 varit aktiv inom Junis med 

påverkansarbete för att stärka skyddet för barn och unga. Har suttit i Junis förbundsstyrelse 

sedan 2017 och som Vice ordförande sedan 2019. 

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.  

Johan Fridlund 

Johan är förbundskassör i UNF sedan sommaren 2019 och är också deltidsarvoderad. Johan 

har varit medlem i rörelsen sedan tonåren och haft alla styrelseposter i både förening- och 

distriktsstyrelse men främst kassörsposten. Han studerar till ämneslärare 7–9 och jobbar 

tillika med det utöver studier och UNF. 

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.  

Filip Nyman 

Filip har engagerat sig i Nykterhetsrörelsen på lokal och regional nivå sen 2013 och är nyvald 

förbundsordförande sedan 2019. Har tidigare jobbat som tjänsteman hos SSU och är 

utbildad industrielektriker. 

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.  


