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Protokoll fört vid årsmöte med Stockholms distrikt av IOGT‐NTO
13 april 2013 i Bagarmossens Folkets Hus
§1

Årsmötets öppnande

Distriktsordförande Oskar Jalkevik öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till ett nytt
verksamhetsår med sommarens kongress som en höjdpunkt.
Som inledning till förhandlingarna sjöngs Balladen om den kaxiga myran.
§2

Fastställande av föredragningslista

Ett förslag till föredragningslista har varit utsänt till ombuden.
Årsmötet beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt förslaget.
§3

Fastställande av röstlängd

Fazilet Taskin rapporterade att hon prickat av 44 ombud från föreningarna. (Bilaga 1,
Ombudsförteckning)
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 44 röstberättigade.
§4

Fråga om stadgeenlig kallelse har utfärdats

Kallelse till distriktsårsmötet skickades ut till föreningarna den 11 februari. Kallelse ska enligt
stadgarna gå ut senast två månader före årsmötet.
Årsmötet beslutade
att årsmötet var stadgeenligt kallat.
§5

Val av presidium och övriga funktionärer
a) Ordförande

Årsmötet beslutade
att välja Birgitta Olli till ordförande.
b) Sekreterare
Årsmötet beslutade
att välja Eva Åhlström till sekreterare.
c) Två protokolljusterare och röstkontrollanter
Årsmötet beslutade
att välja Ingemar Burman och Karin Schilt till protokolljusterare och röstkontrollanter.
Oskar Jalkevik överlämnade klubban till Birgitta Olli, som tackade för förtroendet att få leda
årsmötet.
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Anförande av Salam Kaskas från förbundsstyrelsen
Birgitta Olli lämnade ordet till förbundsstyrelsens representant Salam Kaskas. I sitt anförande
påminde hon bland annat om de alkoholpolitiska utmaningar som IOGT-NTO-rörelsen står
inför – fortsatta påtryckningar om gårdsförsäljning, alkoholreklam i TV och på Internet,
vinklubbar, alkoholskatter som inte höjs i takt med den allmänna prisutvecklingen. Hon kunde
också berätta om lyckad medlemsvärvning, som samtidigt ställer krav på nya sätt att engagera
de nya medlemmarna. Salam informerade om förbundets planerade kampanj för att göra
IOGT-NTO mer känt och avslutade med att hälsa alla välkomna till kongressen i Borås
§6

Rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott

Oskar Jalkevik förklarade att distriktsstyrelsen beslutat att inte utse några utskott inför
årsmötet. I stället uppmanade styrelsen ombuden att granska handlingarna noggrant.
§7

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse

Birgitta Olli föredrog distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse genom att läsa rubrikerna, och
styrelsen svarade på frågor och kommentarer.
Karin Schilt saknade ett par uppgifter i texten, dels att ett möte enligt gammal ritual
genomförts under firandet av Folknykterhetens Vecka på Skansen (sid 10), dels att ”huset”
med hyresgäster på sid 14 ligger i Södertälje.
Oskar Jalkevik föreslog att ett tillägg om ritualmötet skulle göras i protokollet. När det gäller
texten på sid 14 förklarade han att den hör hemma under överrubriken ”Södertälje” på sid 13.
Jenny Larsson påpekade att namnet på den nya föreningen Stockholm Straight Edge var
felstavat i verksamhetsberättelsen (sid 9).
Efter hennes påpekande gjordes en kort presentation av de tre nya föreningar som bildats
under året: Jenny Larsson berättade att Stockholm Straight Edge ordnar konserter, bland annat
på Bergsunds strand, och har samarbete med Kulturhuset i Stockholm. Tommy Lindblom
informerade om Club Telge, som håller till i huset i Södertälje. Linda Tjälldén förklarade att
FOG, Fiske Och Gemenskap, är en förening som har medlemmar i hela landet men är
registrerad i Stockholm.
Årsmötet beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna, samt
att notera att ett möte enligt gammal ritual genomfördes i samband med firandet av
Folknykterhetens Vecka på Skansen.
§8

Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse

Distriktskassören Erland Nilsson föredrog resultaträkning och balansräkning för 2013 och
svarade på några frågor om den.
Birgitta Olli påpekade att ett par extra siffror har smugit sig in i ”summa
anläggningstillgångar” i balansräkningen (sid 18). Summan ska vara 10 173 094 kr.
Årsmötet noterade korrigeringen och beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
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§9

Revisorernas berättelse

Bengt Hellkvist föredrog revisorernas berättelse. Han passade samtidigt på att framföra ett
varmt tack till styrelsen och personalen för deras insatser under 2012.
Årsmötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§ 10

Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt fastställande
av styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att fastställa balansräkning och resultaträkning, samt
att 2012 års resultat, enligt distriktsstyrelsens förslag nr 1, ska föras i ny räkning.
§ 11

Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§ 12

Förslag
a) Fördelning av distrikts- och lokala avgifter för nästkommande år

Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 2
att föreningarna erhåller bidrag efter ansökan med högst 50 kr för de medlemmar som har
betalat in sin avgift den 31 december 2012.
Till ansökan ska bifogas en beskrivning över hur medlen ska användas Ansökan ska innehålla
moment av utåtriktade aktiviteter.
b) Beslut om ersättningar
Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 3
att ersättning till revisorerna ska utgå med 500 kronor vardera.
Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 4
att ersättning till förtroendevalda ska betalas för styrkta kostnader, samt
att reseersättning till förtroendevalda ska utgå enligt skattefri statlig norm.
c) Beslut om arvodering av distriktsordförande
Linda Tjälldén föredrog styrelsens förslag nr 8 om arvodering av distriktsordförande. Hon
förklarade att distriktsordföranden har varit deltidsarvoderad på prov under 2012, inom de
gränser som föreslås för 2013. Arvoderingen ger ordföranden större möjlighet att vara ett stöd
till personal och föreningar samt att representera distriktet på dagtid.
Bo Högstedt tillstyrkte förslaget men föreslog en tydligare skrivning. Distriktsstyrelsen ställde
sig bakom den ändrade skrivningen.
Årsmötet beslutade i enlighet med det korrigerade förslaget
att arvodering av distriktsordförande kan ske vid behov, såväl kortsiktigt som långsiktigt efter
beslut av arbetsutskottet,
att arvoderingsgraden kan vara max 25 procent av en heltid, samt
att arvodet för heltid uppgår till max 65 procent av ett prisbasbelopp.
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Ytterligare ett ombud anmälde sin närvaro.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 45 röstberättigade.
Hälsning från NBV
Verksamhetschef Thomas Olli framförde en hälsning från NBV Stockholms län. Han tackade
IOGT-NTO-distriktets medlemmar, förtroendevalda och anställda för gott samarbete under
det gångna verksamhetsåret och såg fram emot nya gemensamma satsningar, bland annat en
ny studieledarutbildning, under 2013.
Birgitta Olli bad honom ta med sig en hälsning tillbaka till NBV.
Parentation
Linda Tjälldén läste Alf Henrikssons dikt ”Ibland liksom hejdar sig tiden”, och de
medlemmar som gått bort under året hedrades med en tyst minut.
När förhandlingarna återupptogs, hade ytterligare ett ombud anmält sig.
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 46 röstberättigade.
§ 13

Motioner

Inga motioner fanns att behandla.
§ 14

Arbetsplan för år 2013

Per-Åke Lundin, Linda Tjälldén, Oskar Jalkevik, Per Östberg och Erland Nilsson
presenterade distriktsstyrelsens förslag till arbetsplan för 2013 (förslag nr 5) under rubrikerna
IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör, IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion,
IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler samt IOGT-NTO är självfinansierat.
Robert Wickström ansåg att innehållet i arbetsplanen var bra men att uppställningen och
utformningen var svårbegriplig. Han ville ha tydligare beskrivningar av distriktets mål för
arbetet under 2013. Per-Åke Lundin förklarade att texten under de olika rubrikerna anger det
tillstånd som ska råda vid utgången av 2013, om arbetet genomförs som planerat.
På en fråga från Barbro Björkman om kommunikationsplan och twitter förklarade Linda
Tjälldén att kommunikationsplanen än så länge är ett internt dokument, men att den under året
kommer att läggas ut på distriktets hemsida. Hon erbjöd sig också att visa alla intresserade hur
twitter fungerar.
Anders Karlsson, förbundets utvecklingskonsulent i Stockholms och Gotlands distrikt,
påpekade att IOGT-NTO arbetar även med narkotikapolitik. Han ville därför ersätta begreppet
”alkoholpolitiskt arbete” med ”alkohol- och narkotikapolitiskt arbete” i arbetsplanen.
Anders Karlsson var inte ombud och hade inte möjlighet att lägga något förslag, men Jenny
Sjödin instämde i hans synpunkter och föreslog att ”alkoholpolitiskt arbete” skulle ersättas
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med ”alkohol- och narkotikapolitiskt arbete” på alla ställen där det förekommer i
arbetsplanen.
Oskar Jalkevik från distriktsstyrelsen yrkade avslag på den föreslagna ändringen, med
motiveringen att det finns fler organisationer som arbetar mot narkotika och att
Stockholmsdistriktet därför bör prioritera arbetet mot alkohol.
Anders Lindmark stödde Jenny Sjödins förslag. Han föreslog dessutom ett tillägg till beslutet
om arbetsplanen: ”Arbetsplanen är en målbeskrivning, som ska vara uppnådd i slutet av året.”
Tilläggsförslaget tillstyrktes av distriktsstyrelsen.
Leo Nagosuvan efterlyste tydligare skrivningar om vad distriktet och föreningarna ska göra
för att uppnå målet att minska alkoholkonsumtionen. Oskar Jalkevik svarade genom att räkna
upp några exempel på aktiviteter, från alkoholfria arrangemang till samtal med politiker.
Årsmötet beslutade
att anta arbetsplanen med ändring enligt Jenny Sjödins förslag, att ”alkoholpolitiskt arbete”
ersätts med ”alkohol- och narkotikapolitiskt arbete” på alla ställen där det förekommer i
arbetsplanen, samt
att göra ett tillägg enligt Anders Lindmarks förslag: ”Arbetsplanen är en målbeskrivning, som
ska vara uppnådd i slutet av året.”
Utdelning av guldplakett
Oskar Jalkevik överlämnade förbundets guldplakett ”För gagnande gärning” till Bertil
Starkman, Järfälla, som har varit aktiv medlem i 70 år, först i IOGT och senare i IOGT-NTO.
Oskar tackade honom för många års insatser på olika håll inom nykterhetsrörelsen. Bertil har
också varit aktiv inom arbetarrörelsen och är enligt Oskar en sann folkrörelsehjälte, som
genom åren har inspirerat många.
Bertil Starkman hyllades med en lång varm applåd. Han tackade för den oväntade
utmärkelsen genom att förklara att han ser det som en förmån att få vara med i den här
organisationen.
Seminarium om IOGT-NTO-rörelsens grundsatser
Eftermiddagen inleddes med ett seminarium, som leddes av Salam Kaskas, om förslaget till
nya grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen. Förslaget diskuterades och betygsattes i grupper,
tillsammans med deltagarna i UNF-distriktets årsmöte. Den livliga diskussionen filmades av
ett tyskt TV-team, som är i Stockholm för att göra ett reportage om svensk alkoholpolitik.
Seminariet fortsatte, under ledning av Oskar Jalkevik, med en diskussion om
Stockholmsdistriktets styrkor och svagheter, möjligheter och hot.
§ 15

Ekonomisk plan för år 2013

Erland Nilsson föredrog distriktsstyrelsens förslag till budget för 2013 (förslag nr 6).
Årsmötet beslutade
att fastställa budgeten enligt förslaget.
Förhandlingarna återupptogs efter ajournering med sången ”Dusten” (Vill du våga en dust).
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§ 16

Beslut om antal ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen samt
om ledamöternas mandattid

Andreas Ericsson från valberedningen föreslog att distriktsstyrelsen liksom tidigare ska bestå
av åtta ledamöter och inga suppleanter. Han föreslog vidare att mandattiden ska vara två år
med överlappning så att i princip halva styrelsen väljs (nyval eller omval) varje år.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att distriktsstyrelsen ska ha åtta ledamöter och inga suppleanter, samt
att mandattiden ska vara två år.
§ 17

Val av distriktsstyrelse

Andreas Ericsson föredrog valberedningens förslag och presenterade de föreslagna
kandidaterna, inte bara dem som föreslogs för omval eller nyval utan också dem som valdes
på två år vid förra årsmötet.
a) Ordförande
Oskar Jalkevik valdes vid förra årsmötet till distriktsordförande på två år och har ett år kvar
av sin mandattid.
Årsmötet beslutade
att bekräfta valet av Oskar Jalkevik till distriktsordförande för ytterligare ett år.
b) Vice ordförande
Linda Tjälldén valdes vid förra årsmötet till sekreterare på två år. Valberedningen föreslog
henne nu som vice ordförande.
Årsmötet beslutade
att välja Linda Tjälldén till vice ordförande på ett år.
c) Sekreterare
Valberedningen föreslog nyval av Jenny Sjödin till sekreterare på två år.
Årsmötet beslutade
att välja Jenny Sjödin till sekreterare på två år.
d) Kassör
Valberedningen föreslog nyval av Daniel Carlryd som kassör på två år.
Årsmötet beslutade
att välja Daniel Carlryd till kassör på två år.
e) Studieledare
Valberedningen föreslog omval av Per Östberg som studieledare på två år.
Årsmötet beslutade
att välja Per Östberg till studieledare på två år.
f) Övriga ledamöter
Per-Åke Lundin valdes vid förra årsmötet till ledamot i distriktsstyrelsen på två år och har ett
år kvar av sin mandattid.
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Valberedningen föreslog omval av Thomas Olsson och nyval av Sofia Modigh till ledamöter i
distriktsstyrelsen på två år.
Årsmötet beslutade
att välja Thomas Olsson och Sofia Modigh till ledamöter i distriktsstyrelsen på två år, samt
att bekräfta valet av Per-Åke Lundin till ledamot i ytterligare ett år.
Deltagarna i årsmötet välkomnade de valda ledamöterna i styrelsen med varma applåder.
§ 18

Val av två ledamöter med en suppleant i distriktsrådet
bland till distriktsstyrelsen valda ledamöter

Valberedningen föreslog Oskar Jalkevik och Linda Tjälldén som ordinarie ledamöter i
distriktsrådet och Daniel Carlryd som ersättare.
Årsmötet beslutade
att välja Oskar Jalkevik och Linda Tjälldén som ledamöter i distriktsrådet, samt
att välja Daniel Carlryd till ersättare i distriktsrådet.
§ 19

Val av två revisorer med två ersättare

Ordinarie revisorer har enligt tidigare beslut en mandattid på två år, medan ersättarna väljs för
ett år i taget. Bengt Hellkvist valdes vid förra årsmötet till revisor på två år.
Valberedningen föreslog omval av Ing-Britt Norberg till revisor på två år samt omval av
Anders Nordh och nyval av Christer Wik som ersättare för revisorerna på ett år.
Årsmötet beslutade
att bekräfta valet av Bengt Hellkvist till revisor i ytterligare ett år,
att välja Ing-Britt Norberg till revisor på två år, samt
att välja Anders Nordh och Christer Wik till ersättare för revisorerna på ett år.
§ 20

Val av kongressombud och ersättare

Till årets kongress i Borås den 25-30 juni får Stockholmsdistriktet utse åtta ombud och upp
till två ersättare per ombud. Valberedningen föreslog åtta ordinarie ombud och sju ersättare.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att välja Rune Nilsson, Maria Skans, Curt Jansson, Jonas Svensson, Erland Nilsson, Thomas
Olsson, Hanna Broberg och Andreas Ericsson till kongressombud, samt
att välja Oskar Jalkevik, Camilla Berner, Björn Berglin, Lisbeth Lundin, Ingela Munter,
Christer Wik och Åsa Hagelstedt till ersättare för kongressombuden.
§ 21

Val av valberedning med minst två ledamöter,
varav en sammankallande

Bo Högstedt föreslog omval av valberedningen.
Årsmötet beslutade
att välja Andreas Ericsson, Eva Åhlström och Eivor Jonasson-Ståhl till valberedning, med
Andreas Ericsson som sammankallande.
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§ 22

Fastställande av tid och plats för nästa distriktsårsmöte

Distriktsstyrelsen föreslog att 2014 års distriktsårsmöte ska genomföras lördagen den 12 april,
och att distriktsrådet ska få i uppdrag att bestämma plats för årsmötet. förslag nr 7
Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 7
att 2014 års distriktsårsmöte ska genomföras lördagen den 12 april, samt
att uppdra till distriktsrådet att bestämma plats för årsmötet.
Birgitta Olli överlämnade klubban till Oskar Jalkevik.
§ 23

Eventuella meddelanden

Oskar Jalkevik förklarade att det är nu arbetet börjar. När distriktsårsmötet är avslutat ska
arbetsplanen genomföras – av distriktet, föreningarna och de enskilda medlemmarna.
Oskar informerade om planerna för Folknykterhetens Vecka och uppmanade alla att delta i
någon av de aktiviteter som genomförs under veckan. Han påminde också om förbundets
kommande kampanj och hoppades att många skulle känna sig stolta över att få tillhöra IOGTNTO.
Före avslutningen bad han om några reflektioner kring årsmötet. Omdömena var övervägande
positiva: ett effektivt möte, väl förberett och väl genomfört. Men att flera föreningar inte var
representerade vid årsmötet var en tankeställare inför kommande år.
§ 24

Distriktsårsmötets avslutning

Oskar Jalkevik förklarade årsmötet avslutat, och Linda Tjälldén överlämnade blommor som
tack för gott arbete till förbundets representant, presidiet, valberedningen, revisorerna,
personalen och ansvariga för distriktets kommittéer.
De avgående ledamöterna i distriktsstyrelsen kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
Årsmötet avslutades med middag tillsammans med deltagarna i UNF-distriktets årsmöte. Den
intogs i skenet av stearinljus, eftersom området kring Folkets Hus drabbades av strömavbrott,
och den planerade underhållningen blev något improviserad.
Vid protokollet

Justeras

Eva Åhlström
Mötessekreterare

Birgitta Olli
Mötesordförande

Ingemar Burman
Protokollsjusterare

Karin Schilt
Protokollsjusterare

