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Verksamhetsberättelse 2022 
Lokalförening 0072 14 juni av IOGT-NTO avlämnar härmed verksamhetsberättelse för 
år 2022. 
 

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-februari 
Bo Högstedt   kassör   ordförande maj-juni 
Roland Karlsson  sekreterare  ordförande juli 
Maria Skans   studieledare  ordförande september-oktober 
Susanne Malmberg  ledamot  ordförande mars-april  
Eva Åhlström  ledamot  ordförande november-december 
Irving Svensson  ledamot  ordförande augusti 
 

Revisorer 

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

Valberedning 

Kjell-Ove Oscarsson (sammankallande) 
Peter Axelsson 
 

Medlemmar 

Vid slutet av 2022 hade föreningen 162 betalande medlemmar, vilket är betydligt fler 
än vid årsskiftet innan då vi hade 112 betalande medlemmar. Ökningen beror till 
största delen på att Syskonkretsens medlemmar nu är medlemmar i 14 Juni (se 
nedan).   
 

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 2022-2023 var 

• IOGT-NTO stärks som organisation genom ökat medlemsengagemang  

• Alkoholnormen försvagas 

• Den nyktra rösten tar större plats i samhället 

• Regleringen av alkoholindustrin skärps 

• Allmänheten stöder en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik 

 
Här nedan kommer en redovisning av vad föreningen gjort för att bidra till målen. 
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IOGT-NTO stärks som organisation genom ökat medlemsengagemang  

Utdrag ur arbetsplanen: 

 
Några aktiviteter är sedan flera år ett måste i föreningens 
program och kommer givetvis att finnas med även 2023. …. 
Kulturen har en given plats i föreningsprogrammet ….  
 
Bland föreningens medlemmar finns ett antal aktiva pensionärer, 
som gärna vill ha nykter gemenskap även dagtid… 
 
IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete är sedan länge 
utgångspunkt för föreningens verksamhet ….  
 
 

 
 

 
Möten och utmärkelser 
I början av 2022 fanns fortfarande ett antal ”covid-restriktioner” att ta hänsyn till, 
men under nästan hela 2022 har vi kunnat bedriva föreningsverksamhet som vanligt, 
dvs med fysiska möten på IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20.  
 
Under året har föreningen genomfört årsmöte, 9 styrelsemöten och 5 föreningsmöten 
med förhandlingar och diskussion om kommande program.  
 
Den 8 februari genomfördes årsmötet och för andra gången hölls det digitalt. Vid 
mötet behandlades sedvanliga årsmötesfrågor, men minst lika viktigt var de diplom för 
mångårigt medlemskap som delades ut. Med stor glädje kunde vi dela ut 90-årsdiplom 
till Maj-Britt Franzén, 75-årsdiplom till Iréne Lindgren och 50-årsdiplom till Per Åke 
Lundin, Bill Önneflod och Maria Skans. Samtliga jubilarer fick sina diplom och en 
blomstercheck via posten. Några veckor efter årsmötet, nåddes vi av beskedet att Maj-
Britt avlidit i en ålder av 96 år. Många av föreningens medlemmar deltog vid 
begravningen.  
 
Internationellt 
Internationella frågor är något som intresserar många medlemmar och är också en 
naturlig del av IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. Den 24 februari ändrades fokuset för 
dessa frågor drastiskt när Sovjet invaderade Ukraina. Även vårt program påverkades 
under året av detta och det faktum att Sverige nu ansökt om medlemskap i NATO.  
 
I september gästades vi av Peter Tagesson, verksam inom Försvarsmakten, som gav 
oss en inblick i sitt arbete och gav olika aspekter på alliansfrihet och försvarspakt. Vid 
ett annat möte berättade Movendis ordförande Kristina Sperkova om det fortsatta 
arbetet inom den världsomspännande nykterhetsrörelsen och det ökade inflytandet 
man lyckats skapa inom FN.  
 
Föreningen har även 2022 bidragit med 1 000 kr till IOGT-NTO-rörelsens 
internationella arbete.  
 
Traditioner 
Traditioner är till för att hållas så även 2022 deltog vi i Musikleken och Pumpen. I 
Pumpen lyckades vi mycket bra och kom på en hedrande 2:a plats. Musikleken 
föregicks traditionsenligt av en studiecirkel och resultatet i tävlingen blev mer 
blygsamt, men trevligt hade vi.  
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Årets föreningsmästerskap i bangolf skulle ha genomförts i Kristineberg, men som så 
många gånger förr, hade vi inte vädergudarna med oss. Mästerskapet fick ställas in på 
grund av regn.  
 
Efter ett par år av pandemianpassade fester kunde såväl påsk- som julfest genomföras 
”som vanligt”. Vid påskfesten målades ägg och vid julfesten kom tomten på besök. 
Gemensamt för de båda festerna var kluriga tipspromenader som Eva på sedvanligt 
sätt knåpat ihop på ett säsongsanpassat tema.   
 
Syhelgerna – som introducerades 2018 - genomfördes vid två tillfällen även 2022. 
Temat för vårens syhelg var ”Något nytt” och för höstens dito ”Haute Couture”.  
Inspiration och kreativitet stod som vanligt i fokus under båda helgerna och vid vårens 
kurs hade vi också deltagare med från en Örebroförening.  
 
Syskonkretsen 
Vid årsskiftet 2021/2022 lades Syskonkretsens verksamhet formellt ner och våra två 
föreningar gick samman under namnet 14 Juni. Glädjande nog, valde de flesta av 
Syskonkretsens medlemmar att fortsätta som medlemmar i 14 Juni, vilket förklarar 
den största delen av den medlemsökning som noterats under året.  
 
Under våren fick vi veta mer om Syskonkretsens historia när några av dess 
medlemmar berättade om ett antal milstolpar och spännande program som 
genomförts under alla år.  
 
Program för daglediga 
Flera av föreningens medlemmar är numera daglediga och tar gärna del av olika 
arrangemang som Stockholm erbjuder. Varje månad har Ingela Klangsäter Wrebo letat 
upp ett antal aktiviteter som erbjudits föreningens medlemmar. Man har t ex besökt 
utställningar, konserter och museer.  
 
Övrigt 
De populära sommarprogrammen har fortsatt under 2022. Totalt har tre program på 
detta tema genomförts med Gabriel Romanus, Solveig Spjuth och Eva Blomqvist som 
huvudpersoner.  
 
Den internationella kvinnodagen 2022 inföll på en tisdag och det var därför ett givet 
tema just den dagen. Vi gästades av Maj-Lis Lööw som tog oss med på en resa genom 
kvinnohistorien och även sina egna erfarenheter från riksdag och regering.  
 
Ett av årets mest besökta program var studiebesöket på Sveriges Television, där Ann-
Britt Ryd Pettersson guidade oss runt i lokalerna och berättade om olika händelser 
under sina många år inom public service.  
 

Alkoholnormen försvagas och den nyktra rösten tar större plats 

i samhället 

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. 
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De ideologiska frågorna har en given plats i vårt program. Exempel på detta är det 
program om alkohol och psykisk ohälsa som genomfördes under våren. IOGT-NTO-
förbundets Per Leimar redogjorde för handlingsplaner och underlag från tidigare 
forskningsrapporter.  
 
Under Folknykterhetens vecka arrangerades Drogkampen tillsammans med IOGT-
NTO Öst. Fem olika partier skickade representanter till den kluriga frågetävlingen och 
till slut avgick Vänsterpartiet med segern.  
 
Vi har också fått uppdaterad information från CAN (Centralförbundet för Alkohol- och 
Narkotikaupplysning) respektive STAD – Stockholm förebygger Alkohol- och 
Drogproblem. Flera av föreningens medlemmar har också deltagit aktivt i digitala 
arrangemang som andra ansvarat för, till exempel möten hos Nykterhetshistoriska 
Sällskapet. 
 
Ovanstående program är ett axplock av de aktiviteter som genomförts under året. 
Resuméer från årets alla programpunkter bifogas.  
 

Medlemskap 

14 juni har även under den gångna verksamhetsperioden varit medlem i Stockholms 
Godtemplares Första Byggnadsförening, där vi numera har maximalt antal ombud (10 
stycken).  
  

Representation 

Distriktsårsmöte 

Äntligen var det dags för ett fysiskt distriktsårsmöte igen efter ett par år med digitala 
arrangemang. Detta var också första året som hela det nya distriktet IOGT-NTO Öst 
samlades till ett fysiskt årsmöte. Mötet hölls på Tollare Folkhögskola den 23 april. 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, bjöds också på underhållning och olika 
seminarier. Anders A Aronsson omvaldes till ordförande och från det gamla 
Stockholms distriktet sitter Ulrike Deppert och Aman Ibn Ali i styrelsen. Föreningens 
representanter vid årsmötet var Bo Högstedt, Roland Karlsson, Birgitta Olli och Eva 
Åhlström.  
 

NBV 

Sedan NBV omorganiserades, utses de flesta representanter till medlemsmöten och 
annat via distriktet. Föreningen har därför ingen direktrepresentation till NBV. 
Däremot genomförs givetvis studiecirkeln inför Musikleken, Musikleken, syhelgerna 
och vissa kulturarrangemang i samarbete med NBV. 
 

Byggnadsföreningen 

Stockholms Godtemplares första byggnadsförening upa höll sitt årsmöte den 25 april. 
Här har föreningen god representation i styrelsen där Bo Högstedt är ordförande, Tore 
Andersson, Elisabeth Larsson och Maria Skans är ledamöter samt Thomas Olli är 
suppleant. Dessutom ingår Birgitta Olli i valberedningen. Vid årsmötet 
representerades föreningen av Tore Andersson, Elisabeth Larsson, Bo Högstedt, Maria 
Skans, Helena Lindström, Roland Karlsson, Eva Åhlström, Irving Svensson, Mai 
Eriksson och Kjell Westring.   
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Kommunikation 
Kontakten med föreningens medlemmar sker i första hand via mejlutskick och 
föreningens hemsida. Här görs uppdateringar kontinuerligt. De medlemmar som inte 
har uppgivit någon mejladress, får utskick med programmet två gånger per år.  
 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god, så god att revisorerna vid förra årsmötet 
påpekade att en del av medlen bör användas till nya aktiviteter som erbjuds 
medlemmarna. En sådan aktivitet var ett besök på Skansens julmarknad i början av 
december där föreningen stod för inträdet. Till våren 2023 planeras fler utflykter.  
 

Slutord 
År 2022 har varit ännu ett märkligt år. Precis när vi trodde att coronapandemin hade 

lättat och allt skulle bli som vanligt igen, blev det krig i vårt närområde. Sverige och 

Europa kändes plötsligt inte alls så lugnt och stabilt längre. Krismedvetenheten ökade 

och tillvaron har på flera sätt blivit mer komplicerad och orolig än tidigare.  

 
Därför är det skönt att åtminstone föreningsverksamheten fortsätter som vanligt och 
att våra tisdagar kan vara en trygg plats att komma till. Vi har många spännande 
programpunkter som väntar under 2023.  
 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt medverkat i föreningens aktiviteter eller på 
annat sätt stöttat föreningen under 2022. Vi ser fram emot ett nytt och 
förhoppningsvis fredligare år med nya möjligheter.  
 
 
Styrelsen 
 
Stockholm i februari 2023 
 
 
 
 
Birgitta Olli   Bo Högstedt  Roland Karlsson 
 
 
 
 
Maria Skans   Eva Åhlström Susanne Malmberg 
 
 
 
 
Irving Svensson 
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Bilaga 1 – Resuméer 2022 

Programresuméer 2022 

Studiecirkel inför Musikleken 1 11 januari 
Avsnittet handlade om revy, satir och ironi. Musikexemplen hämtades från Falkenbergsrevyn, 

Annika Andersson, Sten-Åke Cederhök, Monty Python, Babben Larsson, Euskefeurat och Karl-

Gerhard. 

Studiecirkel inför Musikleken 2 18 januari 
Denna gång handlade det om humor i Opera operett, musikaler och visor. Vi lyssnade på Vita 

Hästen, Gianni Schicci,The book of Mormon, La Cage aux Folles, bondkomik och 

skillingtryck,. Visor med Jeja Sundström Mats Höjer, Bengt Sändh, Robert Broberg och Ewert 

Ljusberg. 

Studiecirkel inför Musikleken 3 25 januari 
Vi bekantade oss lite mer med välkända humorgrupper. Galenskaparna och After shave, Povel 

Ramel och Knäpp upp, Grotesco, Magnus och Brasse, Casinorevyn, Hasse & Tage stod på 

programmet. 

Musikleken 1 februari 
Vi valde att också i år genomföra tävlingen digitalt. Då en del sjukdom hade infunnit sig i leden 

var vi en liten tapper skara som tog itu med uppgifterna. Tolv frågor av varierande 

svårighetsgrad, ett musikbildspel, en bildgåta och ett musikquiz ställde oss på svåra prov. Vi 

skiljdes åt i förvissningen om att vi gjort vårt bästa och i tron att det mesta var rätt. 

 

Årsmöte 8 februari 
För andra gången hölls föreningens årsmöte digitalt och det fungerade alldeles utmärkt. 16 

medlemmar och ett par gäster hade mött upp och kunde konstatera att föreningsverksamheten 

varit lika frekvent som innan pandemin, t o m med en del nya inslag. Mötet leddes förtjänstfullt 

av Pia Magnusson. 

Förutom förhandlingarna, uppmärksammades ett antal jubilarer som alla tackades för sitt 

mångåriga engagemang med diplom och blomstercheckar. De som hyllades var Maj-Britt 

Franzén, 90 år som medlem, Irene Lindgren, 75 år som medlem samt Per Åke Lundin, Maria 

Skans och Bill Önneflod, alla 50 år som medlem. Dessutom fick Ingela Klangsäter Wrebo 

styrelsens specialutmärkelse som tack för sitt arbete med att hitta trevliga aktiviteter för 

daglediga. 

Sommar, sommar, sommar -15 februari 
Vi fick besök av Gabriel Romanus som berättade om sina olika roller i politiken, som VD i 

Systembolaget, minister i regeringen m fl. Med musik allt från Mozart till ABBA berättade han 
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livfullt och med mycket humor om olika episoder som utspelat sig på de olika arenorna. Många 

välkända namn fladdrade förbi och den månghövdade publiken njöt. 

Detta var första mötet efter nyår som vi träffades fysiskt och vi håller tummarna för att detta kan 

fortsätta. 

Musikkul – 22 februari 
P g a sjukdomsfall bland de medverkande i det planerade programmet fick vi göra en hastig 

omkastning och därför blev det ett Melodikryss med Bosse. Som vanligt sattes vi på kluriga prov 

med ett blandat musikutbud och utmanande frågor. Som vanligt en trevlig kväll där igenkänning 

och slutledning inte alltid stämmer överens. 

Vad gör CAN? – 1 mars 
Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt 

kompetenscentrum med 50 medlemsorganisationer och med statligt stöd för uppdraget att ”följa 

och sprida kunskap om konsumtion och skadeutveckling för alkohol och andra droger”. Det 

berättade CAN:s direktör Charlotta Rehnman Wigstad när hon besökte oss och presenterade 

arbetet med forskning, drogvaneundersökningar och information i många olika kanaler. CAN 

har svar på det mesta om svenskarnas drogvanor men ännu inte på varför våra ungdomar dricker 

allt mindre alkohol. Statistik, forskningsrapporter och mycket mer finns på www.can.se 

 

En dag för jämställdhet – 8 mars 
Internationella kvinnodagen firade vi tillsammans med Maj-Lis Lööw, tidigare bland annat 

ordförande för S-kvinnor, riksdagsledamot, invandrarminister, EU-parlamentariker och ledamot 

i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Hon visade med många exempel att mycket har hänt sedan 

kvinnorna fick rösträtt för 100 år sedan. Attityder om manligt och kvinnligt, lagstiftning, 

praktiska förutsättningar som särbeskattning och utbyggd barnomsorg, ”varannan damernas” i 

politiska församlingar har gjort Sverige betydligt mer jämställt. Men Maj-Lis visade också att 

mycket återstår att göra, inte minst för att vi ska få jämställda löner och ett samhälle utan mäns 

våld mot kvinnor. 

 

Syhelg 12-13 mars 
Vårens tema var ”Något nytt”, vilket passar särskilt bra denna årstid. Flitens lampa lyste som 

vanligt och många sömnadsprojekt färdigställdes. Denna gång hade vi även ett par deltagare från 

Örebro med på kursen. 
 

Föreningsmöte 15 mars 

Alkohol och psykisk ohälsa 22 mars 
”Per Leimar,  politisk sekreterare alkoholfrågor/drogpolitik hos IOGT-NTO, gästade oss och 

diskuterade kring alkohol och psykisk ohälsa men utifrån WHO:s  handlingsplaner för mental 

hälsa och underlag ur tidigare forskningsrapporter. Aktuella forskningsrapporter fanns inte 

tillgängliga vid detta tillfälle. Han presenterade programmet för temaveckor om psykisk ohälsa i 

vårt distrikt IOGT-NTO Mitt och vi diskuterade utifrån det. Nästa forskningsrapport, efter 

coronarapporten, kommer att handla om alkohol och högt blodtryck.” 

 

http://www.can.se/
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Stadsmuseet 29 mars 
Stockholms stadsmuseum är verkligen värt ett besök! Denna gång fokuserade vi på utställningen 

om Bellmans Ulla Winblad. Hon hette egentligen Maria Christina Kiellström och kallades Maja 

Stina. I utställningen får man följa Maja Stinas liv så som hon själv berättar om det och kan lätt 

konstatera att hon levde ett liv i både skam och berömmelse. Museets café lyckades också fixa 

fram goda mackor trots att de tänkt stänga när vi kom. 

 

Syskonkretsens historia – 5 april 
 

Efter 138 år har Syskonkretsen lagt ner sin verksamhet och är nu en del av 14 juni. Vid ett 

välbesökt möte fick vi ta del av deras minst sagt imponerande historia. Anna-Lena Skoglundh 

och Kjell Wahlberg berättade om en förening som, när den var som störst, hade över 400 

medlemmar och som alltid varit mån om att ta väl hand om sina medlemmar, ofta i flera 

generationer. Syskonkretsen har genom åren gjort sig känd för fina och omväxlande program, 

många med kända artister, politiker och andra bemärkta personer. Nu hoppas vi att de ska känna 

sig hemma i sin nya förening och bidra med sina idéer till fortsatt fin gemenskap och trevliga 

program. 

 

Påskfest 12 april 
Traditionellt påskfirande med äggmålning och quiz sammanställt av Eva. Trevligt som vanligt .  

 

Vildvuxen på besök 19 april 
Ett samtal med Samuel Scherman från föreningen Vildvuxen om våra föreningars verksamhet, 

olikheter, problem och möjligheter till samarbete i våra gemensamma. 

 
 

Konfliktlinjer i narkotikapolitiken – 26 april 
Narkotikapolitiskt Center är ett nätverk bildat av 16 organisationer, varav IOGT-NTO är en. 

NPC arbetar som en tankesmedja med analys, debatt och folkbildning för att bidra till en human, 

restriktiv narkotikapolitik. Peter Moilanen, som är chef för NBC, kom till oss för att berätta om 

en brytningstid i narkotikapolitiken med många konfliktlinjer, till exempel om avkriminalisering 

eller inte av eget bruk, legalisering eller inte av cannabis, hårdare straff eller mer förebyggande 

insatser. Intresset var stort och frågorna många kring frågor där svaren inte känns lika givna som 

i alkoholpolitiken. 

 

Föreningsmöte 3 maj 

Vandring på Söders höjder 10 maj 
Vi träffades klockan 18:00 på Café Giffi på Hornsgatan 65 för att fika eller käka en macka. 

Sedan så tog vi en promenad längs med söders höjder från Zinkensdamm via Monteliusvägen till 

Slussen. Ciceroner var Roland och Lena. Vi gick uppför Yttersta Tvärgränd till Stockholms 

högsta naturliga punkt, Skinnarviksberget vilket nedanför skinnarna beredde skinn. Sedan via 

Gamla Lundagatan och Ludviksbergsgatan med många pittoreska röda hus, typiska för 1700-

talet. Färden gick vidare: Bastugatan, Monteliusvägen, Bellmansgatan, Brännkyrkagatan, 

Hornsgatan till Södermalstorg och Ryssgården. Fina hus och gator i mängd. 
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Norge, Norge, Norge 17 maj 
17 maj inföll i år på en tisdag så programpunkten var given. Det blev många frågor om Norge i 

form av en tipstävling, men också ett litet melodikryss – allt under ledning av Birgitta Olli. Till 

fikat serverades bl a norsk brunost. 
 

Folknykterhetens Dag 24 maj 
I samverkan med distriktet genomfördes Drogkampen för första gången på länge. Sex partier 

deltog. Tävlingen som leddes av Robert Lind och Korin Omar innehöll en mängd knepiga och 

kluriga frågor som V klarade bäst. Alla partier uttalade ett intresse för att fortsätta kontakterna 

framöver. 

 

KM i bangolf 31 maj 
Som så många gånger förr regnade det denna kväll och golfen ställdes in. 

 

Födelsedag 14 juni 

Vi firade vår födelsedag med fika på Thelin i Sundbyberg och promenad till Marabouparken 

https://marabouparken.se 

I parken fick vi en utmärkt guidning av Magnus Mohlin, som tidigare arbetat på Marabou på den 

tiden de var kvar i Sundbyberg. Glädjande var att medlemmar från flera andra föreningar firade 

med oss. 

Promenad runt Trekanten 21 juni 
Vi fortsatte traditionen från pandemin med promenader i vår stad. Denna gång var det Sjön 

Trekanten på söder som lockade med en promenad. En fin kväll med start i trädgårdscaféet i 

Vinterviken. 

 

Polismuséets fördonssamling 28 juni  
Ett "spontanbesök" på Polismuseets fordonssamling i Tullinge. Vi blev 11 st som såg 

vattenkanonen, limousinen som körde Chrustjev och den som Tito klämde handen i jämte 

Porschen från Ljungby och många andra fordon. Kul! Vi avslutade med trädgårdshäng i 

"BOstaden" 

 

Promenad runt Tullingesjön 21 juli 
Vi gjorde en promenad runt Tullingesjön. 12 km blev det Utgångspunkt från Tullinge kyrka och 

vandringen gick på gångstigar, genom skog, bebyggelse, friluftsområden mm. En stunds fika 

som mellanstation gav oss energi för sista halvan hem. 

Dahliaträdgården 16 augusti 
Historisk vandring på Enskede gård med besök på Dahliaträdgården och Sankta Sava serbisk 

ortodoxa kyrkan 
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Vi samlades vid tunnelbanan vid Enskede gård. Vi promenerade genom parken och tittade på de 

byggnader som fortfarande finns kvar från Odelbergs tid. Irving berättade om den historiska 

bakgrunden innan vi besåg Dahliaträdgården. Frivilliga odlare som här visar upp de olika 

färggranna dahliorna. Vi fortsatte förbi koloniträdgårdarna till kyrkan med sina målningar i hela 

kyrkorummet. Efter visningen serverades kaffe/te med hembakat. 

Sommar, sommar, sommar 13 september 
Höstens program inleddes med ett sommarprogram. Denna gång var det Solveig Spjuth som 

berättade om sitt långa och händelserika liv. Vi fick följa med på en resa från barndomens 

Småland, via Stockholm och sedan ut i världen där Solveig tillsammans med sin man Lars 

arbetade för försäkringsbolaget Ansvar i bl a Japan och Australien. 

Föreningsmöte 20 september 

Alliansfrihet kontra försvarspakt 27 

september 
Major Peter Tagesson började sin bana inom Försvarsmakten redan 1985 och stannade kvar. 

Med sin mångåriga erfarenhet av olika tjänster inom Försvarsmakten fick vi en historisk 

tillbakablick av världsläget och vad som pågår internationellt i dagsläget, hans deltagande i 

tjänst hemma och utomlands samt en redogörelse för hur NATO fungerar. Med 30 

medlemsländer som ska enas i olika frågor kan det ta lång tid innan beslut går igenom. I normala 

fall finns en 7-årig checklista för ett lands NATO-anslutning. Många frågor från deltagarna och 

mötet hade kunnat fortsätta länge. Vi hoppas få tillfälle till ett uppföljande möte vid senare 

tillfälle. 

 

Kristina Sperkova 4 oktober 
Kristina Sperkova gav oss en engagerad och engagerande rapport från Movendi Internationals 

kongress veckan innan. Organisationen, där Kristina är ordförande och IOGT-NTO en av 141 

medlemsorganisationer, finns nu i 54 länder på alla kontinenter och har officiell status i 

Världshälsoorganisationen WHO. Vid kongressen antogs en ny strategisk plan. I den ingår 

insatser för att bygga sociala rörelser, påverkansarbete, dokumentation av alkoholindustrins 

agenda, att ersätta alkoholnormen med en alkoholfri norm, evidensbaserad prevention, riktlinjer 

för stöd och behandling samt att öka medvetenheten om alkohol som hälsoproblem. Inom alla 

områdena finns nu riktlinjer och förslag, baserade på kunskap om metoder som fungerar och 

tack vare modern teknik lätt tillgängliga för medlemsorganisationerna. 

 

STAD – Stockholm förebygger Alkohol- och 

Drogproblem 11 oktober 
Johanna Gripenberg och Tobias Elgan berättade med stor kunskap och engagemang om ett antal 

projekt och metoder inom STAD-projektet. Vi fick lära oss mer om Ansvarsfull 

alkoholservering, Fotboll utan fylla mm. Imponerande stort antal metoder inom skola, 
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restaurang, primärvård, idrott mm som rönt stor uppmärksamhet internationellt och lett till 

uppföljare på många ställen. 

 

Syhelg 15 -16 oktober 
”Haute Couture” var temat för höstens syhelg. Kanske följde vi inte alla regler som gäller för 

denna avancerade sömnadsform, men många fina plagg blev det. 

Bakom kulisserna på SVT 18 oktober 
Ann-Britt Ryd Pettersson välkomnade oss till sin arbetsplats sedan många år, visade oss runt 

bakom kulisserna och berättade engagerat och engagerande om arbetet på nyhetsredaktionen. Vi 

fick se redaktionens nya, fina lokaler, där arbetet pågick för fullt med att förbereda kvällens 

presentation av den nya regeringen som tillträtt tidigare på dagen. Vi fick också provsitta Carina 

Bergfelts soffa och titta in i En mot Sverige-lokalen i den stora studio som har publik på plats 

under inspelningarna. Innan Ann-Britt lotsade oss ut genom de långa korridorerna hann vi också 

besöka snickeriet, där all dekor till programmen tillverkas. Ett mycket uppskattat studiebesök 

som gav en nyttig inblick i allt det arbete som utförs bakom det vi ser i TV-rutan. 

Dalarna – mer än bara hästar och korv 25 

oktober 
Thomas Olli, född och uppvuxen i Borlänge, tog oss med på en resa genom Dalarna med hjälp 

av musik, kultur, historia och sport. Allt som oftast var det kombinerat med att kunna sin Dala-

geografi – inte helt lätt. 

Självklart fick vi också smaka Gustafskorv och Leksandsknäcke. Vinnarna i frågetävlingen 

(Eva, Maria och Elisabeth) fick också dela på ett paket med äkta Skedvibröd (fd Vikabröd). 

Svenska industrisnillen 1 november 
Skriftställaren, tillika vår egen medlem, Anders Johnson berättade om sin bok Svenska 

industrisnillen, som fokuserar på snillen i slutet av 1800-talet fram till 1:a världskriget. Namn 

som Lars Magnus Eriksson, Alfred Nobel och Gustaf de Laval nämndes, liksom de företag de 

lade grunden till och som är verksamma än idag. Påfallande få kvinnor fanns med, men i flera 

fall har det framgått i efterhand att snillenas hustrur varit mycket insatta och delaktiga i 

uppfinningarna och skapandet av företagen. Vi ser fram emot nästa bok! 

 

 

Det politiska spelet kring 

förbudsomröstningen 8 november  
Denna kväll genomfördes tillsammans med Nykterhetshistoriska Sällskapet. Lennart Johansson 

från Smålands museum i Växjö gav oss en inblick runt det politiska spelet vid 

förbudsomröstningen om alkohol 1922. Trots den gedigna kunskap i frågan bland deltagarna 

fick vi en hel del ny information oss tillhanda. 

http://14juni.se/wp-admin/post.php?post=886&action=edit
http://14juni.se/wp-admin/post.php?post=886&action=edit
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Föreningsmöte 15 november 
Vi höll ett extra föreningsmöte digitalt. Detta ägnades helt och hållet åt att spåna idéer för vårens 

program. 

Pumpen 17 november 
Pumpen var i år ganska så jobbig, det fanns ingen möjlighet att få full poäng. När vi var klara 

kände vi att vi gjort ett bara jobb, men visste att vi inte hunnit allt och troligen hade flera fel. Så 

vi hoppades inte på en bra placering. Döm om vår förvåning då det blev en andraplats, på 56 

poäng (av 70 möjliga). Vann gjorde Funbo Framtid på 58 poäng. Så, vår känsla att det var svårt 

var rätt! Starkt jobbat! 

Valanalys 22 november 
Kjell-Ove ledde oss igenom en liten frågesport som byggde på den nya politiska ledningen i 

kommun och region efter valet. Det visade sig vara svårt och gav anledning till ett antal 

reflektioner.  

Sommar, sommar, sommar 29 november 
Eva Blomqvist, tidigare bl a ordförande i Junis och ledamot i IOGT-NTOs förbundsstyrelse, 

men numera Generalsekreterare i Bilkåren, berättade anekdoter från sitt mångåriga engagemang 

inom nykterhetsrörelsen. Skratten var många under kvällen. 

Skansens julmarknad 4 december  

Vi vandrade runt bland den stora mängd försäljare, som fanns runt Bollnästorget och bort mot 

Seglora kyrka. 

Vi kunde handla och få en del smakprover på det som såldes. Det fanns också mat med dryck att 

förtära. 

Nikolaus 6 december 
Vi blev inbjudna till S:t Nikolaus- Frihetskämpen. Vi trakterades god fika, julmusik med delar 

av VirrVarr och musikquiz. En trevlig kväll. 

Julfest 13 december 
Vi hade en traditionell julfest med gröt, skinksmörgås och tårta. Och så naturligtvis 

tipspromenaden som Eva gör. Opretentiöst men trevligt i vänners lag. 

  



16 

 

 

Program för daglediga 2022 

Tisdag 1 mars  Ersta museum 

         Ersta kyrka, Utställning Speaking Memories                     

                          Konsthantverkarna, Utställning   

Torsdag 3 mars  St Jacobs kyrka, konsert 

                           Konstakademin, utställning 

Tisdag 8 mars   Medelhavsmuseet, utställning 

Onsdag 9 mars   Ersta kyrka, Samtal med Ingvar Carlsson 

Tisdag 15 mars  Forum för levande historia, Utställning 

Onsdag 16 mars  Ersta kyrka, Konsert 

Måndag 21 mars  Liljevalchs, Vårsalong 

Tisdag 22 mars   Östasiatiska museet, Utställning 

Onsdag 23 mars  Engelbrektskyrkan, Konsert 

Tisdag 29 mars  Armémuseum, Utställning 

Onsdag 30 mars  Ersta kyrka, Konsert. 

Tisdag 5 april  Konstakademin, Utställning 

Onsdag 6 april   Kungliga Tekniska högskolan, Konsert. 

Onsdag 13 april Ersta kyrka, Konsert 

Måndag 25 april  Liljevalchs, Utställning 

Onsdag 27 april  Engelbrektskyrkan, Konsert 

Tisdag 3 maj   Naturhistoriska riksmuseet, Utställning 

Onsdag 4 maj   Ersta kyrka, Konsert 

Fredag 7 okt  S:ta Clara Kyrka, Konsert 

Tisdag 11 okt  Konsthantverkarna, Utställning 

Onsdag 19 okt Ersta kyrka, Konsert 

Tisdag 25 okt Konstakademin, Utställning 

                               Åmells, Utställning 

Onsdag 26 okt  Engelbrektskyrka, Konsert 

Tisdag 8 nov Livrustkammaren, Utställning 

Onsdag 9 nov  Engelbrektskyrkan, Konsert 

Onsdag 16 nov Medeltidsmuseet, Vandring vid Slussen.  

Onsdag 23 nov  Engelbrektskyrkan, Konsert 

Tisdag 29 nov Hallwylska museet, Paradvåningen 

Tisdag 6 dec Arkitekturmuseum – pepparkakshus 
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EKONOMISK REDOVISNING 2022 
 

 

RESULTATRÄKNING      

          

   UTFALL  UTFALL  BUDGET 

INTÄKTER   2022-12-31    2021-12-31  2022 

Gåvor   0,00   300,00  0,00 

Bidrag   0,00   3 000,00  0,00 

Medlemsavgifter  5 550,00   5 600,00  6 000,00 

Arrangemang  5 155,00   2 200,00  3 000,00 

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

Lotterier   0,00   425,00  1 000,00 

Tävlingsvinster  0,00   0,00    

   10 705,00   11 525,00  10 500,00 

            

            

KOSTNADER           

Arrangemang  10 749,75   2 993,80  3 000,00 

Int./Thailand  0,00   1 000,00  1 000,00 

Lotterier   0,00   0,00  1 000,00 

Deltagaravgifter  300,00   300,00  500,00 

Porto och trycksaker  1 716,00   640,00  300,00 

Styrelsen   0,00   0,00  0,00 

Gåvor/uppvaktningar  2 409,00   518,00  1 500,00 

Nya aktiviteter  0,00   0,00  0,00 

Hemsida   1 884,00   1 734,00  1 700,00 

Diverse   0,00   180,00  0,00 

   17 058,75  7 365,80  9 000,00 

            

Resultat före finansiella intäkter          

och kostnader  -6 353,75   4 159,20  1 500,00 

            

Finansiella intäkter och          

kostnader           

Räntor   0,00   0,00  0,00 

Finansiella kostnader  -1 429,50   -966,00  -1 500,00 

Upplösning  0,00   0,00  0,00 

Resultat efter finansiella intäkter          

och kostnader         0,00 

            

Bokslutsdispositioner          

Reservering verksamhet 0,00      0,00 

   
 

       

ÅRETS RESULTAT  -7 783,25   3 193,20  0,00 

        

        

        

        

        

        

        

        

        







19 

 

 

Förslag till arbetsplan år 2023 för lf 72 14 juni  

14 juni har sedan många år följande mål för sin verksamhet:  

• 14 juni är till för medlemmarna, och medlemmarna hjälps åt att utveckla 
föreningen  

• 14 juni förmedlar information om aktuella fra ̊gor inom IOGT-NTO:s 
verksamhetsområden  

• 14 juni erbjuder ett varierat program som stimulerar till ökad delaktighet  
• 14 juni har en regelbunden mötesverksamhet  

IOGT-förbundets grundsatser utgår från tre bärande idéer: 

Demokrati, solidaritet, nykterhet 

För 2022-2023 har förbundet följande mål:  

• IOGT-NTO stärks som organisation genom ökat medlemsengagemang 
• Alkoholnormen försvagas 
• Den nyktra rösten tar större plats i samhället. 
• Regleringen av alkoholindustrin skärps  
• Allmänheten stöder en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik  

I 14 juni har vi förbundets värderingar och 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. Som lokalförening har vi förstås begränsade möjligheter att påverka 

regleringen av alkoholindustrin eller nå ut till en bredare allmänhet, men vi följer och 

stöttar förbundets arbete, håller våra medlemmar informerade och försöker inspirera fler 

att ansluta sig till vår förening och delta i såväl alkoholpolitiskt arbete som studier och 

nykter gemenskap.  

Under ett par år fick föreningens verksamhet anpassas till restriktioner p g a den långvariga 

Coronaepidemin, men under 2022 kunde vi på nytt träffas i lokalerna i IOGT-NTO-gården 

och genomföra de flesta av våra program där. Kring årsskiftet ökade smittspridningen på 

nytt, och vi får vara beredda på nya restriktioner och ny anpassning. I arbetsplanen utgår vi 

från att vi kan genomföra programmen – förutom studiebesök och andra utflykter – i Klara. 

Men vi kommer även i fortsättningen att göra det möjligt för medlemmar som föredrar det 

att följa våra möten digitalt. 

Vi fortsätter att ha regelbunden verksamhet varje vecka, normalt på tisdagar och bara i 

undantagsfall någon annan veckodag. Föreningsmöte med förhandlingar ska hållas minst 

två̊ gånger per termin.  

Demokrati, solidaritet och nykterhet 

Idag är vi många som är oroade över samhällsutvecklingen. Krig och kriser, hot och hat gör 

det svårare att se ljust på framtiden och möjligheterna att stå upp för våra värderingar. Ett 

av våra program under våren kommer därför att handla om ”Hatet och hotet”, där vi 

diskuterar dessa angelägna frågor med några samhällsdebattörer och profiler från 

civilsamhället. 
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IOGT-NTO stärks som organisation genom ökat medlemsengagemang 

Föreningens Sommarprogram, där en medlem eller annan intressant person berättar om sig 

själv och spelar sin favoritmusik, har blivit mycket uppskattade, och under 2023 kommer 

flera nya sommarvärdar att dela med sig av sina erfarenheter. 

Några aktiviteter är sedan flera år ett måste i föreningens program och kommer givetvis att 

finnas med även 2023. Dit hör till exempel klubbmästerskap i bangolf, jul- och påskfest. 14 

juni tävlar i NBV:s Musikleken och i IOGT-NTO:s riksomfattande tävling Pumpen, där vi 

alltid deltar med höga ambitioner och ofta hamnar högt upp på̊ resultatlistan. Föreningens 

födelsedag den 14 juni firas alltid med en utflykt.  

En nyare 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 ännu nyare tradition, som har alla förutsättningar att bli lika uppskattad, är att vi träffas 

utomhus på trettondagen för att grilla korv och prata om planer och förväntningar inför det 

kommande året.  

Kulturen har en given plats i föreningsprogrammet. Studiebesök på något av Stockholms 

många museer ingår i planerna även i år.  

Bland föreningens medlemmar finns ett antal aktiva pensionärer, som gärna vill ha nykter 

gemenskap även på dagtid. Under 2021 och 2022 genomfördes flera inspirerande besök på 

avgiftsfria museer, utställningar och konserter, och även om de flesta museerna efter 

årsskiftet återinför avgifter kommer föreningen även i år att inbjuda till intressanta 

aktiviteter för daglediga.  

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 områden där IOGT-NTO-rörelsen 

och vår internationella organisation Movendi bedriver verksamhet.  

Föreningen lämnar varje år ett bidrag till IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, 

under förutsättning att årets resultat är ett överskott.  

Alkoholnormen försvagas och den nyktra rösten tar större plats i samhället  

En angelägen 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 – till exempel genom insändare eller kontakter med beslutsfattare – i frågor som kan 

uppstå inom någon del av alkohol- och narkotikapolitiken.  

Medlemmarna uppmanas också̊ att delta i aktiviteter som vårt distrikt IOGT-NTO Öst 

ordnar, inte minst under Folknykterhetens vecka. Styrelsen hoppas att Folknykterhetens 

dag i är ska kunna firas i och vid Ordenshuset på̊ Skansen och är beredd att medverka i 

planering och genomförande av arrangemangen.  
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För att ge medlemmarna bättre underlag för aktiviteter som utmanar alkoholnormen 

planerar vi några program med inbjudna experter på̊ 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. Under våren planeras 

också ett besök på Tollare folkhögskola för information om skolans inriktning och planer för 

framtiden. 

Kongress 

I månadsskiftet juni-juli genomförs IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Uppsala. I 14 juni 

förbereder vi oss för den vid ett möte under våren, då vi diskuterar eventuella motioner, 

nomineringar och annat. Vi uppmanar också våra medlemmar, även om de inte är ombud, 

att besöka kongressen någon dag och delta i aktiviteterna. 

Kommunikation  

Två tredjedelar av föreningens medlemmar har tillgång till internet och e-post, vilket är 

föreningens huvudsakliga informationskanal. Vårt mål är att alla medlemmar inom kort ska 

kunna nås med e-post. Informationsblad med programinformation och resuméer skickas 

regelbundet ut den vägen. Terminsprogram skickas också ut med post två̊ gånger per år till 

medlemmar som inte har e-post. På föreningens hemsida www.14juni.se finns aktuell 

information om kommande program och resuméer från genomförda möten och andra 

aktiviteter.  

Ekonomi  

Föreningen har en god ekonomi och strävar efter att den ska fortsätta att vara god. En viktig 

inkomstkälla är lottförsäljning. Medlemmarna ska uppmuntras att prenumerera på 

Miljonlotter.  

Övrigt  

Föreningen är delägare i Stockholms Godtemplares 1:a Byggnadsförening och genomför 

vanligtvis de flesta av sina aktiviteter på IOGT-NTO-gården i Klara, Klara Södra Kyrkogata 

20.  
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   BUDGET 2023 

       

       

       
INTÄKTER  BUDGET  BUDGET  

   2023  2022  
Arrangemang  7 000,00  3 000,00  
Int./Thailand  500,00  500,00  
Lotterier    1 000,00  1 000,00  
Medlemsavgift  0,00  6 000,00  

   8 500,00  10 500,00  

         

         
KOSTNADER        
Arrangemang  7 000,00  3 000,00  
Int./Thailand  500,00  1 000,00  
Lotterier   500,00  1 000,00  
Deltagaravgifter  500,00  500,00  
Porto och trycksaker  3 000,00  300,00  
Gåvor/uppvaktningar  2 000,00  1 500,00  
Hemsida   2 000,00  1 700,00  

   15 500,00  9 000,00  

         
Resultat före finansiella intäkter       
och kostnader  -7 000,00  1 500,00  

         
Finansiella intäkter och       
kostnader        
Räntor   0,00  0,00  
Finansiella 
kostnader  -1 500,00  -1 500,00  
Upplösning  0,00    
Resultat efter finansiella intäkter       
och kostnader  -8 500,00  0,00  

         
Bokslutsdispositioner       
Reservering verksamhet 0,00  0,00  

         
BUDGETERAT RESULTAT -7 500,00  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 2024 

 
Styrelsen föreslår 
 

att föreningens årsmöte 2024 genomförs den 13 februari. 
 


	Årsmöteshandlingar 2023
	scan0001



