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Ändringsförslag till FS förslag nummer 2 
Ändring av rörelsegemensamma stadgar. 
 
 
 
Kårombuden inom Skånedistriktet har diskuterat FS förslag nr 2. Vi ställer oss något undrande till 
varför FS återkommer med exakt samma stadgeskrivning som avslogs vid förra FM. Inte ens när 
Förbundskassör Fredrik Persson var uppe i talarstolen och vädjade om att vi kunde bryta ut och 
besluta om de rörelsegemensamma stadgarna fick FS gehör för detta utan FM avslog och 
återremitterade stadgeförslaget, med uppmaningen gör om – gör rätt.  
 
FS skriver dessutom i sitt förslag att den tillsatta stadgegruppen har identifierat brister i det förslag 
som de övriga förbunden tagit. Dessutom skriver FS att de har medgivit bristerna och är beredda att 
se över dessa till nästa kongress. Men – under tiden ska vi också anta undermålig stadgar.  
 
Detta finner vi inge logik i. ”Visserligen innehåller förslaget brister men anta dessa så rättar vi till 
det senare” tycks vara mottot. Nej, ska vi ändra någonting så ska det vara till någonting som kan 
fungerar från början.  
 
Vad är det då vi vänder oss emot. Jo, det är det ologiska att det ska vara 8 ledamöter på riksplanet 
men det ska vara 9 ledamöter på distriktsplanet. Argumenteringen har då varit att inget förbund ska 
ha fler mandat en något annat förbund. Därav det ologiska att detta enligt föreslagna stadgar då 
enbart skulle gälla på riksplanet. Om det då är motiverat att alla förbundet har lika många mandat då 
uppstår nästa problem – det är inte stadgereglerat vad som gäller vid lika röstetal.  
 
Vi vill ändra på detta och föreslår därför att vi är föregångare och antar en stadgeändring som från 
början kan fungera. Vi blir då först ut att anta detta men hur vi än gör så måste någon bli först – så 
varför kan inte vi i NSF göra detta när det är vi som har identifierat tokigheterna! Därmed finns det 
ett färdig och bra stadgeförslag som kongresserna sedan kan anta. 
 
 
Därför föreslår vi förbundsmötet 
Att FM beslutar om stadgeändring av paragraf 16 och 21 i våra stadgar enligt följande:. 
 
Ny lydelse av paragraf 16: 
 
RIKSSTYRELSE 
 

a) Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika förbund. 
IOGT-NTOs Juniorförbunds, IOGT-NTO.s och UNF:s kongresser samt NSF:s 
förbundsstyrelse väljer bland respektive förbundsstyrelses ledamöter två ledamöter i 
riksstyrelsen. Övriga förbundsstyrelseledamöter är ersättare i riksstyrelsen och tjänstgör  i 
den ordning som respektive förbundsstyrelse beslutar. Riksstyrelsen utser inom sig 
ordförande och vice ordförande. Riksstyrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal vid en omröstning vinner den uppfattning som ordförande 
biträder. Riksstyrelsen kan utse utskott inom sig. 

b) Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens 
resurser. 
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Riksstyrelsen behandlar de frågor som förbunden eller vissa av dem väljer att lämna över till 
riksstyrelsen. Beslut fattas efter omröstning bland de ledamöterna från de förbund som har valt 
att lämna över respektive fråga till riksstyrelsen. 
 
Om IOGT-NTOs Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser har fattat olika beslut i 
en fråga där riksstyrelsen har lagt förslag, kan riksstyrelsen begära omröstning på dessa 
kongresser i frågan. Om ett förslag då antas av två kongresser vinner detta. Annars vinner det 
förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna på de tre kongresserna.  
 
Denna paragraf motsvarar § 2.9 och 2.10 i stadgarna för övriga förbund inom IOGT-NTO-
rörelsen. 
 
 
 
Ny lydelse av paragraf 21. 
 
 DISTRIKTSRÅD 
 
a) Distriktsrådet har åtta ledamöter som representerar IOGT-NTO-rörelsens olika distrikt. 

Distriktsårsmötet i vart och ett av dessa distrikt väljer bland distriktsstyrelsens ledamöter två 
ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet. Övriga distriktsstyrelseledamöter är 
ersättare i distriktsrådet och tjänstgör i den ordning som respektive distriktsstyrelse beslutar. 
 
Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. (Denna 
mening som följer stryks: Första ersättaren från ordförandens distrikt blir ordinarie ledamot.) 
Distriktsrådet är beslutsmässigt när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal vid en omröstning vinner den uppfattning som ordförande biträder. 

 
b) Distriktsrådet ska arbeta för samordning och effektivt utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens 

resurser på distriktsplanet. 
 
Distriktsrådet behandlar de frågor som distrikten eller vissa av dem väljer att lämna över till 
distriktsrådet. Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de distrikt som har valt 
att lämna över respektive fråga till distriktsrådet. 
 
Om IOGT-NTOs Juniorförbunds, IOGT-NTO:s och UNF:s distriktsårsmöten har fattat olika 
beslut i en fråga där distriktsrådet har lagt förslag, kan distriktsrådet begära omröstning på 
dessa årsmöten i frågan. Om ett förslag då antas av två distriktsårsmöten vinner detta. 
Annars vinner det förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna på de tre 
distriktsårsmötena. 
 
Motsvarar § 3.9 och 3.10 i stadgarna för övriga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen.  
 
 
Enligt uppdrag från Skånedistriktets halvårsmöte 
 
 
Rolf Andersson 


