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Verksamhetsberättelse 2019 
Lokalförening 0072 14 juni av IOGT-NTO avlämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2019. 

 

Styrelse 

Under det gångna året har följande personer ingått i föreningens styrelse: 

 

Ordinarie 

Vid årsmötet valdes ingen ordförande men den valda styrelsen beslutade att – precis som 
tidigare - dela upp ordförandeskapet mellan sig enligt nedan. 
 
Birgitta Olli   vice ordförande ordförande januari-mars 
Bo Högstedt   kassör   ordförande augusti 
Roland Karlsson  sekreterare  ordförande juli 
Maria Skans   studieledare  ordförande april-juni 
Susanne Malmberg  ledamot  ordförande september-oktober  
Eva Åhlström   ledamot  ordförande november-december 
 

Revisorer 

Tore Andersson  ordinarie 
Helena Lindström  ordinarie 
Bill Önneflod   suppleant 
Lennart Lundin  suppleant 
 

Valberedning 

Kjell-Ove Oscarsson (sammankallande) 
Peter Axelsson 
 

Medlemmar 

Vid årsskiftet 2019/2020 hade föreningen 151 medlemmar (2018: 184), varav 113 betalande 
(2018: 146). 

IOGT-NTOs strategiska inriktning 

IOGT-NTOs kongress har i sin strategiska inriktning fastställt ett antal mål. I 14 

Juni har vi förbundets mål som utgångspunkt när vi planerar vår verksamhet. De 

mål som lyftes fram för 2019 var 

• IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 

• IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 

• IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 

 
Här nedan kommer en redovisning av vad föreningen gjort för att bidra till målen. 
 

IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 

Utdrag ur arbetsplanen: 

 
Rörelsens angelägna och omfattande internationella arbete har en 
naturlig del i föreningens verksamhet och under året ägnas minst 
ett par föreningsträffar åt internationella frågor, i första hand 
med koppling till de länder där IOGT har verksamhet.  
 
Föreningen bidrar – om årets resultat blir ett överskott – med 
minst 1 000 kr till det internationella arbetet. 
 
Kulturen har en given plats i föreningsprogrammet.   
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Möten  
Även under 2019 har föreningen bedrivit regelbunden mötesverksamhet, i stort sett varje 
tisdag under vår- och hösttermin. De flesta möten har varit förlagda till lokalerna på Klara 
Södra Kyrkogata 20, tisdagar klockan 18:30. Vissa träffar, som studie- och museibesök, har av 
naturliga skäl genomförts på annat håll. 
 
Under året har föreningen genomfört årsmöte, 8 styrelsemöten och 4 föreningsmöten med 
förhandlingar och diskussion om kommande program. 
 
Vid föreningens årsmöte den 12 februari tilldelades Eva Åhlström diplom för 60-årigt 
medlemskap och förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar beslutades att föreningens 40-
årsjubileum skulle uppmärksammas senare under året.  
 
Internationellt 
Internationella frågor är något som intresserar många medlemmar och är också en naturlig 
del av IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. Under året hade vi två mycket intressanta träffar 
med internationellt tema, men kanske inte i första hand kopplade till IOGT-NTOs arbete. Ann-
Britt Ryd Pettersson gästade föreningen och berättade om situationen i USA med Donald 
Trump som president – en kunskap som hon förvärvat genom många och långa besök i och 
reportage om USA. 
 
Peter Tuvegård, tidigare IOGT-NTO-konsulent i Skåne, har också ett förflutet som FN-
tjänsteman i Afrika, där han hade ett speciellt ansvar för miljö- och hälsofrågor. Förutom en 
spännande inblick i FN-uppdraget fick vi också veta att det verkligen är nolltolerans när det 
gäller alkohol när man är utsänd i FN-tjänst.  
 
Föreningen har som vanligt bidragit med 1 000 kr till IOGT-NTO-rörelsens internationella 
arbete.  
 
Traditioner 
De traditionella tävlingarna Musikleken, FM i Bangolf och Pumpen har haft sin givna plats i 
programmet under många år. Precis så var det också 2019. Inför Musikleken genomfördes en 
studiecirkel som förhoppningsvis skulle bidra till ett bättre resultat i själva tävlingen, men 
även denna gång tävlade vi hellre än bra, men som vanligt hade vi väldigt trevligt under 
tävlingen. Årets bangolfstävling genomfördes på de fina banorna vid Kristineberg en 
fantastiskt solig och varm kväll i maj. Klubbmästare 2019 blev Helena Lindström och Kjell-
Ove Oscarsson i dam- respektive herrklassen. 
 
Föreningens engagemang i Pumpen är stort och vårt mål är alltid att vinna. Tävlingsformen 
har dock förändrats något så för att bli totalvinnare krävs inte bara korrekta svar på 
kunskapsfrågorna utan också en rad praktiska uppgifter ska genomföras. Om man bara räknar 
frågorna hamnade vi i topp, men i totalen blev placerade vi oss som trea. Ett mycket bra 
resultat! 
 
Andra traditionella programpunkter var påskfest och julfest, som innehöll allt det de skulle, 
inklusive kluriga tipspromenader. Sommarprogrammen kan numera också betraktas som 
tradition. Fyra nya sommarprogram genomfördes under 2019 där många intressanta minnen 
och anekdoter avslöjades och varvades med passande musik.  
 
Födelsedagen den 14 juni firades extra mycket eftersom det 2019 var 40 år sedan föreningen 
bildades. Vi bjöd in till en rejäl 40-årsfest i en föreningslokal i Minneberg. Det var en solig och 
fin kväll som lockade ett trettiotal medlemmar från när och fjärran. Extra skoj att några 
medlemmar ”från förr” också kom. Det bjöds på god mat, tårta, chokladhjul, tävlingar och 
många bilder från då och nu.  
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Syhelgerna – som introducerades 2018 - genomfördes vid två tillfällen även 2019. 
Kreativiteten var stor och många vackra kreationer färdigställdes. Det som dock etsade sig fast 
mest under vårens sykurs var den bussexplosion som inträffade ett kvarter bort. Den hade 
inget med sykursen att göra, men berörde alla deltagare rejält – speciellt tills man fick veta att 
det var en olycka och inget annat.   

IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 

Utdrag ur arbetsplanen: 
 

En viktig del av föreningens verksamhet är möten kring 
alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande och socialt 
arbete. Medlemmarna ska erbjudas att ta del av aktuell 
information och pågående aktiviteter inom dessa områden 
genom möten, studier och debatter. 
 

 
 
Per Leimars presentationer av den senaste forskningsrapporten om folkhälsan är både 
intressanta och populära. Årets tema var ”Alkohol och äldre”, där resultaten också bröts ner på 
mer lokal nivå, vilket gjorde rapporten än mer intressant och förståelig.   
 
Vid ett möte med Kjell-Ove Oscarsson som presenterade några tankar om nykterhet, alkohol 
och föreningsliv som människor han mött delat med sig av. 
 
Utöver dessa föreningsträffar har föreningens medlemmar också deltagit aktivt i arrangemang 
som andra ansvarat för, till exempel Valborgsmässofirande på Tollare, Folknykterhetens dag 
på Skansen och möten hos Nykterhetshistoriska Sällskapet. 
 

IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 

Utdrag ur arbetsplanen: 
 

Allt fler av föreningens medlemmar har tillgång till internet 
och e-post, vilket också är föreningens huvudsakliga 
informationskanal.  
 
Föreningens hemsida www.14juni.se uppdateras 
kontinuerligt och ska alltid innehålla aktuell information om 
kommande program och resuméer från genomförda 
aktiviteter. 

 
 
 
Under hösten 2019 tillträdde IOGT-NTOs nya generalsekreterare Kim Reenaas. Hon gästade 
vår förening och beskrev sin väg in i IOGT-NTO och det fortsatta förändringsarbetet i nästa fas 
av Expedition 50, som beslutades på sommarens kongress. Det blev också ett spännande 
samtal om bland annat ideologi och framtiden för idéburna organisationer. Mötet 
arrangerades tillsammans med Stockholms distrikt.  
 

Medlemskap 

14 juni har även under den gångna verksamhetsperioden varit medlem i:  
 
 Stockholms Godtemplares Första Byggnadsförening (1 380 andelar) 
 NBV Öst 
  
 

http://www.14juni.se/
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Representation 

Distriktsårsmöte 

Stockholms distrikt av IOGT-NTO höll sitt årsmöte den 6 april 2019 på Tollare. Vid mötet var 
huvudämnet IOGT-NTOs nya organisation ”Expedition 50”, som kommer allt närmare ett 
genomförande. Detta år var sannolikt sista gången som distriktsårsmötet genomfördes på 
detta sätt eftersom distrikten slås ihop till ett antal regioner under 2020. Vid årsmötet 
representerades föreningen av Kjell-Ove Oscarsson, Maria Skans, Per Åke Lundin och Ingela 
Klangsäter Wrebo.  
 

NBV 

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) har förändrat sin organisation och 
demokratiska process. NBV Stockholm ingår numera i NBV Öst tillsammans med Uppland, 
Södermanland och Östergötland. Under 2019 hölls ett medlemsmöte i Norrköping, där bland 
annat Stockholm distrikt hade att utse ombud. Ingen från vår förening deltog.   
 

Byggnadsföreningen 

Stockholms Godtemplares första byggnadsförening höll sitt årsmöte den 8 april på IOGT-
NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm. Föreningen representerades av Tore 
Andersson, Elisabeth Larsson, Bo Högstedt, Ingrid Sjölin, Birgitta Olli, Susanne Malmberg 
och Maria Skans. I styrelsen ingår Tore Andersson och Elisabeth Larsson (ledamöter) samt 
Ingrid Sjölin och Maria Skans (suppleanter) som representanter för föreningen. Birgitta Olli 
ingår i valberedningen. 
 

Slutord 

I en tid av förändring på många olika håll, är vi stolta över att verksamheten i 14 Juni 
fortsätter på ungefär som vanligt. Vi är glada att medlemsantalet ligger ganska konstant och 
att många väljer att stödja vår verksamhet genom sitt medlemskap. Vi är också glada över att 
vi då och då lyckas locka några nya ansikten till våra träffar. Men det finns plats för fler!   
 
Vi hoppas att 2020 ska bjuda på nya spännande möten och aktiviteter och att så många som 
möjligt av medlemmarna och andra intresserade, lockas av det program som nu är planerat. 
2020 är också året när en stor organisatorisk förändring sker inom IOGT-NTO. Vi får se hur 
den påverkar vår förening.  
 
Styrelsen vill tacka dem som på olika sätt medverkat i föreningens aktiviteter eller på annat 
sätt stöttat föreningen under 2019. Vi ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter.  
 
 
Styrelsen 
 
Stockholm i februari 2020 
 
 
 
 
Birgitta Olli   Bo Högstedt  Roland Karlsson 
 
 
 
 
Maria Skans   Eva Åhlström  Susanne Malmberg 
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Resuméer 2019 

15 januari – Julgransplundring och musikcirkel 
Eftersom det inte fanns någon gran att plundra, nöjde vi oss med att äta varmkorv och 
fiska godispåsar i fiskdammen. Därefter hade vi får första cirkelträff inför Musikleken. 
 
22 januari Musikcirkel Träff 2 
Vi förberedde oss inför Musikleken med att lyssna vidare på musiken i avsnitt 2. 
 
29 januari Musikcirkel Träff 3 
Nu tog vi det sista passet och kände oss fullärda inför tävlingen nästa vecka. 
 
5 februari Musikleken 
Då vår vanlige musiklekfarbror var utomlands och spelade golf så fick det bli hemma 
hos Karlssons denna gång. Vi hade trevligt och lyckades kämpa oss till en 37e plats. 
 
12 februari – Årsmöte 
Ett av årets viktigaste möten. Vi summerade 2018 och drog upp planerna för 2019. Vi 
beslutade bl a att ha ett 40-årskalas den 14 juni eftersom föreningen nybildades just för 
40 år sedan den dagen. Vid årsmötet fick också Eva Åhlström motta diplom och 
blommor för 60-årigt medlemskap.  
 
19 februari - Spelkväll 

26 februari - Besök på Armémuseum  
Start med fika i markan på Armémuseum. Dagens mål var ”Segerns pris”. En utställning om 

slaget vid Narva. Vi kan konstatera att ”fake news” och annan propaganda för att motivera 

folket att betala stora krig, inte är något nytt. En stor del av utställning är en del av den stora 

samling av ryska fanor den svenska armén tog i Narva och tankar runt fanornas betydelse, både 

då och nu.  

5  mars - Sommar, sommar, sommar… 

Peter Örn har många strängar på sin lyra och det visade sig dessutom att han hade en 

njutbar musiksmak. Han berättade inlevelsefullt och intressant om sin barndom, sina 

minnen av sin far och sin nykterhet som tycks bli alltmer fanatisk med åren, enligt hans 

egen utsago.  

9-10 mars - Syhelg 
Syhelg med klänningstema. Det bestående minnet av helgen är ändå gasbussexplosionen som vi 

mycket tydligt hörde och kände när huset skakade. Det blev inte bättre av att eldslågorna som 

speglades i fönstren längre ner i gatan. Lång väntan på nyheten av vad som hänt. Mirakulöst 

ingen död. 

12 mars - Trumps USA  
Ann-Britt Ryd Pettersson lotsade oss igenom situationen i USA med Trump som 
president. Hon delade med sig om sina gedigna kunskaper från många besök och 
rapporter hon gjort från USA- 
 
19 mars - Föreningsmöte 

26 mars - Om nykterhet, alkoholpolitik och föreningsliv  
En del av våra medlemmar har varit aktiva på lokal-, distrikts- och riksnivå under 
många år och har haft möjlighet att följa IOGT-NTO-rörelsens utveckling. Denna kväll 
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fick vi besök av Kjell-Ove Oscarsson som presenterade några tankar om nykterhet, 
alkohol och föreningsliv som människor han mött delat med sig av. Han konstaterade 
att ett starkt föreningsliv ger förutsättningar för ett demokratiskt samhälle där 
alkoholens roll är begränsad men där en organiserad nykterhet påverkar opinionen.   

2 april – Besvärliga människor 
Skriftställaren och vår medlem Anders Johnson berättade om en av sina senaste böcker 
”Besvärliga människor”, som visade sig innehålla en rad spännande personer från flera 
sekler bakåt i tiden och fram till våra dagar. Gemensamt för dem alla var att de på 
något sätt uppfattats som besvärliga av beslutsfattare eller etablissemanget, men skapat 
stora företag eller upptäckt nya saker.  

9 april – Joakim Löfbom i Heta stolen  
IOGT-NTO-förbundets nye ekonomichef Joakim Löfbom tog plats i Heta stolen och 
berättade om sin uppväxt inom nykterhetsrörelsen i Västerbotten, om utbildning och 
bankjobb i Skellefteå och Umeå med omnejd - och om nya jobbet på förbundskansliet 
som blir extra utmanande i en tid när intäkterna från Miljonlotteriet inte ökar som vi 
vant oss vid.  

16 april - Påskfest 
 
23 april - Sommar, sommar, sommar… 
Jenny Nordfält berättade om sina minnen från barndomen och nykterhetsrörelsen. 
Berättandet ramades in med trevlig musik. 
 
7 maj – Ångermanland 
Årets kongress hålls i Örnsköldsvik, i landskapet Ångermanland. Eva Åhlström tog oss 
med till den bygd där hon är uppväxt – ett landskap med storslagen natur, dramatisk 
historia och många spännande kulturpersonligheter. 
 
14 maj - Föreningsmöte 

21 maj - Minigolf 
Inför en osäker väderlek så gick årets KM i minigolf av stapeln på Kristinebergs 
äventyrsbana, liksom den gjort de senare åren. Vädret var dock nådigt. Efter 18 håls kamp 
så stod Helena som segrare på damsidan och, efter en mycket spännande match på sista 
hålet mellan Roland och Kjell-Ove avgick den senare med segern. 
 
28 maj -  Folknykterhetens Dag 
Vi deltog i firandet på Skansen.  
 
14 juni – 40-årsjubileum  
Drygt 30 medlemmar från både nu och då samlades en solig och fin försommarkväll i 
Minneberg för att fira föreningens 40-årsjubileum. Det blev en kväll med minnen, skratt, 
god mat och en och annan tävling. Extra kul var det bildspel som Roland Karlsson satt ihop 
och att några medlemmar som vi inte sett på länge dök upp. 
 

10 september -Föreningsmöte  
 
17 september – Sommar med Maria Skans 
Maria tog oss med på resa från uppväxten i Närke via spännande arbete inom teater 
och television fram till dagens lika spännande jobb på Armémuseum. Vi fick också höra 
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hur det gick till när Maria lyckades hitta en bostad i Stockholm – en historia som gjorde 
de flesta av oss gröna av avund. 
 
24 september – Musikkul 
Bosse bjöd oss på ett nytt musikkryss. Som vanligt svårt, kul och inspirerande för att 
lyssna på okänd musik. 
 
1 oktober – Bilder och reflexioner från FN-tjänst i Afrika  
Peter Tuvegård, tidigare IOGT-NTO-konsulent i Skåne, jobbar nu som 
miljösamordnare inom försvaret. Han har vid några tillfällen varit utsänd i FN-tjänst 
med miljö och hälsa som huvudtema. Ett mycket intressant och viktigt uppdrag som vi 
fick inblick i. 

5-6  oktober - Syhelg  
Dags igen, även denna gång ett nytt ansikte i gänget. Mycket sömnad även denna gång men 

även mycket prat. Särskilt mycket prat om Chanel, så nästa tema blir Chanel – Coco Chanel.  

8 oktober - Alkohol & Äldre 
Per Leimar presenterade IOGT-NTO: s senaste rapport om folkhälsan – Alkohol och 
äldre. En nedbrytning till lokala förhållanden, exempel Eskilstuna, gav oss en 
intressant kväll med bra diskussioner. 
 
15 oktober - Vad dricker du? 
Ja vad dricker vi? En hel del fick vi prova på tillsammans med ost och kex förstärkt fika. Alla 

hade med sig en dryck som presenterades och avsmakades. Många kul idéer surt, sött och beskt 

och bra samtal om smak. 

22 oktober – Sommar med Peter Axelsson 
UNFs tidigare ordförande Peter Axelsson var säsongens andra sommarpratare. Med 
utgångspunkt i musik som betytt mycket för Peter var vi många som fick något 
nostalgiskt i blicken när hitlåtar från 70-talet och framåt spelades.  
 
 29 oktober - Föreningsmöte med programplanering 

 

 5 november – Profiler jag mött i nykterhetsrörelsen 

Denna kväll firade vi IOGT-NTO:s 140-årsjubileum genom att delta i 

Nykterhetshistoriska Sällskapets möte med Göte Appelberg. Göte gav en personligt 

präglad stund med berättelser om många av nykterhetsrörelsens profiler. Något som 

gav många av oss egna minnesbiler. En trivsam kväll- 

  
14 november - Stadsmuseet 
En gråmulen novemberkväll blev varmare och ljusare inne på nyrenoverade 
Stadsmuseet. Stärkta av medhavt fika i museets matsäcksrum vandrade vi uppåt genom 
historien från medeltidens smutsiga och brandfarliga gränder till det sena 1900-talets 
snabba utbyggnad och framtidstro. På vägen genom århundradena fick vi stifta 
bekantskap med både kända och okända stockholmare. 
 
21 november - Pumpen  

Vi kämpade väl på Pumpen och fick en totalt delad femteplats. Egentligen är vi mest 
intresserad av tävlingsdelen, men tyvärr vet vi inte hur vi kom till i själva frågetävlingen 
då detta icke har meddelats från tävlingsledningen. Men som vanligt var det mycket 
trevligt. Vi var 15 stycken hemma hos familjen Karlsson. 
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26 november – Kim Reenaas i Heta stolen  
Mötet med IOGT-NTO-förbundets nya generalsekreterare Kim Reenaas utvecklades till 

ett spännande samtal om ideologi och nya förutsättningar för idéburna organisationer.  

”Vårt ändamål är stabilt, liksom vårt uppdrag. Nu gäller det att läsa av hur samhället 
ser ut, så att vi kan väcka engagemang i en ny tid”, förklarade Kim, som också hann 
beskriva både sin egen väg in i IOGT-NTO och det fortsatta förändringsarbetet i nästa 
fas av Expedition 50.  

3 december – Julpyssel 
Dags för närkamp med mysteriet flätade korgar i olika form och färg. Tack COOP, Gudrun 

Sjödén och IKEA att ni trycker på så fina papper som gick bra att återbruka. Vanligt hederligt 

glanspapper funkade också. 

10 december – Julfest 
Julstämningen infann sig när föreningens traditionella julfest genomfördes några 
veckor före jul. Gröt, skinkmacka, julmust och nåt gott till fikat avnjöts medan vi 
försökte lösa den kluriga tipstävlingen på temat ”ljus”. Till sist fick alla som varit snälla 
(eller rättare sagt: haft en klapp med sig) en julklapp ur tomtesäcken.  
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RESULTATRÄKNING      

          

   UTFALL  UTFALL  BUDGET 

INTÄKTER   2019-12-31    2018-12-31  2019 

Gåvor   0,00   0,00  0,00 

Medlemsavgifter  7 300,00   0,00  0,00 

Arrangemang  7 826,00   4 935,00  6 000,00 

Int./Thailand  0,00   0,00  500,00 

Lotterier   2 500,00   515,00  3 000,00 

Tävlingsvinster  0,00   0,00    

   17 626,00   5 450,00  9 500,00 

            

            

KOSTNADER           

Arrangemang  7 465,50   5 238,27  4 600,00 

Int./Thailand  1 000,00   1 000,00  1 000,00 

Lotterier   830,00   515,00  1 000,00 

Deltagaravgifter  800,00   700,00  600,00 

Porto och trycksaker  560,00   0,00  500,00 

Styrelsen   0,00   0,00  0,00 

Gåvor/uppvaktningar  733,00   549,00  500,00 

Nya aktiviteter  0,00   0,00  0,00 

Hemsida   1 640,00   369,00  400,00 

Diverse   0,00   0,00  0,00 

   13 028,50  8 371,27  8 600,00 

            

Resultat före finansiella intäkter          

och kostnader  4 597,50   -2 921,27  900,00 

            

Finansiella intäkter och          

kostnader           

Räntor   0,00   0,00  0,00 

Finansiella kostnader  -1 057,50   -990,00  -900,00 

Upplösning  0,00   0,00  0,00 

Resultat efter finansiella intäkter          

och kostnader         0,00 

            

Bokslutsdispositioner          

Reservering verksamhet 0,00      0,00 

            

ÅRETS RESULTAT  

 

3 540,00 
 

  -3 911,27  0,00 

        

        

        

        

        

        
 

 

 

         

        

        

        

BALANSRÄKNING      
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TILLGÅNGAR     2019-12-31    2018-12-31 

Kassa     37,26   16,76 

Plusgiro/Bank    9 715,98   5 196,48 

Förutbetalda kostnader och         

upplupna intäkter    0,00   0,00 

Andelar     1 001,00   1 001,00 

Andel, Ansvars aktiefond Sverige   34 103,10   34 103,10 

Andel, Ansvars avkastningsfond   49 741,93   49 741,93 

Aktiefonden GodFond    54 615,39   54 615,39 

Inventarier     1,00   1,00 

Årets resultat    0,00   3 911,27 

SUMMA TILLGÅNGAR   149 215,66   148 586,93 

           

           

           

SKULDER OCH EGET KAPITAL         

Upplupna kostnader och         

förutbetalda intäkter    2 000,00   1 000,00 

Årets resultat    3 540,00   0,00 

Eget kapital    143 675,66   147 586,93 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  149 215,66   148 586,93 

        

        

        

      
Marknadsvärde, fonder  2018-

12-31         

      Ansvars Aktiefond       138 097,21 

      Ansvars Avkastningsfond       54 155,88 

      GodFond       123 554,82 

              315 807,91 

                

        

        

        
Vår revisionsberättelse avgiven 2019-01-22     

        

        

        
Tore Andersson  Helena Lindström     
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R E V I S I ON S B E R Ä T T E L S E 

för Lf 72 14 juni av IOGT-NTO 

 

 

Vi har granskat bokslutet, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2019. 

 

Bokslutet har upprättats enligt god revisionssed. 

Granskningen har ej givit anledning till anmärkning. 

Vi tillstyrker 

att resultat- och balansräkning fastställs 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Stockholm 2020-01-20 

 

 

Helena Lindström  Tore Andersson 
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Förslag till arbetsplan år 2020 för lf 72 14 juni 

14 Juni 

• är till för medlemmarna, och medlemmarna är till för 14 juni  

• förmedlar information om aktuella frågor inom IOGT-NTO:s verksamhetsområden 

•  erbjuder ett varierat program som stimulerar till ökad delaktighet 

• har en regelbunden mötesverksamhet 

 

I IOGT-NTO:s strategiska inriktning för 2020-2021 finns följande mål 

• IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 

• IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 

• IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 

 
I 14 juni har vi förbundets mål som utgångspunkt, när vi planerar vår verksamhet. Den ska 
innehålla såväl information och diskussion kring aktuella frågor om alkoholpolitik, 
demokrati och solidaritet som mer lättsamma aktiviteter i nykter gemenskap. 
 
Ett viktigt avstamp för den fortsatta utvecklingen av förbundets Expedition 50 är 
sammanslagningen av 23 distrikt till 8 från nyåret 2020. Vi ser fram emot att vara med vid 
det historiska distriktsårsmötet i Bålsta, där Stockholms distrikt slås ihop med Sörmlands- 
och Uppsaladistrikten till nya IOGT-NTO Öst. 
 

IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter 

gemenskap 

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete är sedan länge en naturlig utgångspunkt för 
föreningens verksamhet och under året ägnas minst ett par föreningsträffar åt 
internationella frågor, i första hand med koppling till de länder där IOGT har verksamhet. 
 
Föreningen lämnar varje år ett bidrag till IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, 
under förutsättning att årets resultat är ett överskott. 
 
Kulturen har en given plats i föreningsprogrammet. Studiebesök på ett av Stockholms 
många museer ingår även i år, och vi börjar med ett besök på Liljevalchs vårsalong. 
 
Bland föreningens medlemmar finns ett antal aktiva pensionärer, som gärna vill ha nykter 
gemenskap även dagtid. Styrelsen kommer därför att på prov inbjuda till några museibesök 
eller andra aktiviteter för daglediga. 
 
Föreningens satsning på egna Sommarprogram, där en medlem eller annan intressant 
person berättar och spelar sin favoritmusik, har blivit mycket uppskattad och fortsätter 
därför även i år med nya spännande sommarpratare. 
 
Några aktiviteter är sedan flera år ett måste i föreningens program och kommer givetvis att 
finnas med även 2020. Dit hör till exempel klubbmästerskap i bangolf, jul- och påskfest. 
Föreningen tävlar i NBV:s Musikleken och i IOGT-NTO:s riksomfattande tävling Pumpen, 
där vi alltid deltar med har höga ambitioner och ofta hamnar högt upp på resultatlistan. En 
favorit i repris blir vårens besök på Gröna Lund med prestigefylld femkamp. 
 
En uppskattad ny tradition är ”syhelger” en gång per termin, då intresserade medlemmar 
tar med sig symaskiner och aktuella sömnadsprojekt till IOGT-NTO-gården och syr 
tillsammans. En nyhet för året är att en annan grupp handarbetsintresserade drar igång ett 
stickcafé en gång i månaden. 
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Föreningens födelsedag den 14 juni firas alltid med en utflykt, i år i form av en promenad i 
hemstaden under ledning av en auktoriserad Stockholmsguide. 
 

IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 

En viktig del av föreningens verksamhet är möten kring aktuell alkohol- och 

narkotikapolitik, förebyggande och socialt arbete. Medlemmarna ska erbjudas att ta del av 

aktuell forskning, information och pågående aktiviteter inom dessa områden genom möten, 

studier och debatter. Föreningen och medlemmarna ska också vara beredda att agera 

snabbt – tillexempel genom insändare eller kontakter med beslutsfattare – i frågor som kan 

uppstå inom något av verksamhetsområdena. 

Medlemmarna uppmanas också att delta i aktiviteter som Stockholms IOGT-NTO-distrikt 
ordnar, särskilt under Folknykterhetens vecka. I år kommer föreningen att medverka extra 
aktivt genom att ansvara för samordningen av firandet av Folknykterhetens dag i och kring 
Ordenshuset på Skansen. 
 
IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 

För att ge medlemmarna bättre underlag för aktiviteter som utmanar alkoholnormen och 

för att delta i den aktuella debatten har vi ambitionen att varje år genomföra en studiecirkel 

om aktuell alkoholpolitik. Några program planeras också med inbjudna experter på alkohol- 

och narkotikapolitik. Vi är tacksamma för närheten till IOGT-NTO:s centrala kansli i 

Stockholm, som gör det lätt för oss att få centralt anställda och förtroendevalda som 

medverkande.  

Kommunikation 

Så gott som alla föreningens medlemmar har tillgång till internet och e-post, vilket är 
föreningens huvudsakliga informationskanal. Informationsbladet Klara Nyheter med 
programinformation och resuméer skickas regelbundet ut till alla medlemmar som 
uppgivit sin e-postadress. Terminsprogram skickas ut två gånger per år med e-post och 
vanlig post. Vid större arrangemang kan ytterligare utskick komma att göras. 
 
Sedan IOGT-NTO-förbundet upphört med att tillhandahålla webhotell för föreningarnas 
hemsidor har 14 juni tecknat avtal med ett nytt webhotell och samtidigt gjort om hemsidan 
med ny design. Sidan uppdateras kontinuerligt och ska alltid innehålla aktuell information 
om kommande program och resuméer från genomförda aktiviteter. 
 

Ekonomi 

Föreningen har en god ekonomi och strävar efter att den ska fortsätta att vara god. Den 
huvudsakliga inkomstkällan är lottförsäljning. Medlemmarna ska uppmuntras att 
prenumerera på Miljonlotter. 
 

Övrigt 

Föreningen är delägare i Stockholms Godtemplares 1:a Byggnadsförening och genomför de 
flesta av sina aktiviteter på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 20. 
 
Föreningen ska bedriva regelbunden mötesverksamhet varje vecka, normalt på tisdagar 
och bara i undantagsfall någon annan veckodag. Programmet ska vara varierat med såväl 
allvarliga som mer lättsamma inslag. Rörelsens verksamhetsområden ska avspeglas i 
föreningens program. Föreningsmöte med förhandlingar ska hållas minst två gånger per 
termin. 
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Budget 2020 
 

INTÄKTER  BUDGET  BUDGET 

   2020 # 2019 

Arrangemang  10 000,00  6 000,00 

Int./Thailand  500,00  500,00 

Lotterier    2 400,00  3 000,00 

   12 900,00  9 500,00 

        

        

KOSTNADER       

Arrangemang  7 000,00  4 600,00 

Int./Thailand  1 000,00  1 000,00 

Lotterier   1 000,00  1 000,00 

Deltagaravgifter  800,00  600,00 

Porto och trycksaker  0,00  500,00 

Gåvor/uppvaktningar  500,00  500,00 

Hemsida   1 500,00  400,00 

   11 800,00  8 600,00 

        

Resultat före finansiella intäkter      

och kostnader  900,00  900,00 

        

Finansiella intäkter och      

kostnader       

Räntor   0,00  0,00 
Finansiella 
kostnader  -900,00  -900,00 

Upplösning  0,00   
Resultat efter finansiella intäkter      

och kostnader  0,00  0,00 

        

Bokslutsdispositioner      

Reservering verksamhet 0,00  0,00 

        

BUDGETERAT RESULTAT 0,00  0,00 
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Styrelsens förslag 

1. Ersättningar 

 
Styrelsen föreslår 
 

att ersättning ges för havda kostnader och att bilersättning utbetalas enligt 
statlig skattefri norm, för närvarande 18:50/mil. 

 

2. Årsmöte 2021 

 
Styrelsen föreslår 
 

att föreningens årsmöte 2021 genomförs den 9 februari. 
 


