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Protokoll fört vid årsmötet med IOGT-NTO-rörelsen ideell förening 
2021-04-12 via Lifesize 80 – IOGT Riksstyrelsen.  
 
Närvarande ombud: Lina Boberg, IOGT-NTO 
 Samuel Somo, UNF  
 Linda Tjälldén, Junis 
 Oscar Johansson, NSF 
 
Styrelse:  Mona Örjes, Junis 
 Lucas Nilsson, IOGT-NTO 
 Johnny Mostacero, IOGT-NTO 
 Filip Nyman, UNF 
 Josefin Bogelid, Junis 
 Karin Wester, NSF 
 Johan Fridlund, UNF 
 
Anmält förhinder: Rikard Eliasson, NSF 
 
Övriga närvarande  Kim Reenaas, INRIF 
 Gunnar Lundström, INRIF 
 
Protokollssekreterare: Elisabeth Larsson 
 
 §§ 01–19  Bilaga 01–08 
 

 

 § 01 
 
Ordförande Mona Örjes hälsade ombud, INRIF:s representanter och 
personal välkomna och förklarade därefter sammanträdet öppnat 
klockan 12.05. 
 
 

Öppnande 

 § 02  Bilaga 01 
 
Mötet beslöt  
 
att arbeta efter föreslagen föredragningslista såsom den framgår enligt 

bilagan. 
 
 

Föredragningslista 

 § 03 
 
Mötet beslöt 
 
att antalet röstberättigade ombud är fyra. 
 
 

Fastställande av antal 
närvarande 
röstberättigade ombud 
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 § 04 Bilaga 02 
 
Kallelse till årsmötet skickades ut den 18 mars 2021. Datumet för 
årsmötet fastställdes 2021-03-16. Enligt stadgarna ska kallelse till extra 
årsmöte vara ute fyra veckor innan extra årsmöte.  
 
Ordförande Mona Örjes beklagade att handlingarna inte skickats ut i tid. 
 
 
Mötet beslöt 
 
att årsmötet är ej stadgeenligt kallat men 
 
att årsmötet ska genomföras. 
 
 

Ställningstagande till 
om årsmötet har 
kallats enligt stadgarna 

 § 05 Bilaga 02 
 
Handlingarna skickades ut den 18 mars 2021. 
 
 
Mötet beslöt 
 
att fastställa att mötet är beslutsmässigt. 
 
 

Ställningstagande om 
mötet är 
beslutsmässigt 

 § 06 
 
Mötet beslöt  
 
att som mötesordförande välja Mona Örjes, 
 
att som sekreterare välja Elisabeth Larsson samt  
 
att till protokolljusterare välja Samuel Somo och Linda Tjälldén. 
 
 

Val av ordförande och 
sekreterare för mötet 
samt två 
protokolljusterare 

 § 07 Bilaga 03 
 
Uppdraget för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening har blivit smalare i 
och med nedläggningen av insamlingsverksamhet och att Vit jul flyttats 
över till Junis för rapportering mot riksstyrelsen samt att personerna 
som utgör nuvarande styrelse inte har specialkompetens när det gäller 
insamlingsarbete. Förslaget utgår från att en styrelse väljs för uppdraget 
och därmed behöver även en valberedningsinstruktion och valberedning 
tillsättas. Val ska sedan ske vid ordinarie årsmöten i november. 
 
Samuel Somo påpekade att inför nästa stadgerevidering behöver beslut 
om rambudget ses över enligt ny modell. 
 
 

Revidering av stadgar 
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Mötet beslöt  
 
att fastställa de reviderade stadgarna. 
 
 
 § 08 Bilaga 04 
 
Valberedningen konstaterade att de inte var helt nöjda med förslaget till 
ny styrelse utifrån ett könsperspektiv men helt nöjda utifrån kompetens. 
 
Inför kommande val bör frågan om medlem eller icke medlem in något 
av IOGT-NTO-rörelsens förbund diskuteras. 
 
 
Mötet beslöt 
 
att styrelsen ska bestå av sju personer samt 
 
att välja  
 Andrine Winther   nyval 
 Lucas Nilsson  omval 
 Esbjörn Hörnberg  nyval 
 Rosmari Strasky  nyval 
 Maja Stojanovska   nyval 
 Monica Nordenwald   nyval 
 Mona Örjes  omval 
 
att samtliga är valda fram till nästa ordinarie årsmöte. 
 
 

Val av ledamöter till 
styrelse 

 § 09 Bilaga 04 
 
Mötet beslöt 
 
att till ordförande utse 
 Andrine Winther 
 
att till vice ordförande utse 
 Lucas Nilsson 
 
 

Val av  
a) Ordförande 
b) Vice 

ordförande 

 § 10 
 
Mötesordförande konstaterade att det i kallelsen inte fanns några 
ytterligare frågor. 
 
Årsmötet menade att beslut behövde tas när det gäller valberednings-
instruktion och val av valberedning. 
 
 
 

Beslut om eventuella 
andra frågor som finns 
med i kallelsen 
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Mötet beslöt 
 
att ta upp frågan om valberedningsinstruktion och valberedning. 
 
 
 §11 Bilaga 05 
 
Till följd av nya stadgar behövs en valberedning och krav från FRII när 
det gäller 90-konto behöver en valberedningsinstruktion tas fram. 
 
 
Mötet beslöt 
 
att fastställa valberedningsinstruktion för IOGT-NTO-rörelsen ideell 

förening, INRIF. 
 
 

Valberednings-
instruktion 
 

 § 12 Bilaga 05 
 
Mötet beslöt 
 
att ordförande i NSF, UNF, Junis och IOGT-NTO utgör valberedning, 

förutsatt att de inte ingår i INRIF:s styrelse. Om så är fallet, eller 
om någon organisation önskar, kan den organisationen utse annan 
person ur sin förbundsstyrelse att ingå i valberedningen. 

 
 

Valberedning 

 § 13  
 
Vice ordförande Lucas Nilsson tackade de avgående ledamöterna för ett 
bra och gediget arbete genom åren. 
 
 

Övrigt 

 § 14 
 
Mötesordförande Mona Öres tackade för eftermiddagens möte och 
förklarade detsamma avslutat klockan 12.40. 
 
 

Avslutning 

Vid protokollet  Justerat 2021-04-19 
 
Elisabeth Larsson  Mona Örjes 
 
  Samuel Somo 
 
  Linda Tjälldén 
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