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Till föreningar tillhörande IOGT-NTO 107 Mitt 

förtroendevalda inom IOGT-NTO 107 Mitt 
personal anställd av IOGT-NTO 107 Mitt, samt personal anställd av IOGT-NTO med 
stationering inom Team norrmitt, för kännedom 

 
 

Kallelse till årsmöte med IOGT-NTO Mitt lördag den 9 april 2022, på Hallstaberget 

Sollefteå (även med möjlighet att delta digitalt via Teams) 
 
IOGT-NTO 107 Mitt kallar härmed till distriktsårsmöte, vilket inleds kl. 10.00 med fika. 
 
Enligt beslut 2019 på kongressen i Örnsköldsvik ändrades stadgarna så att distrikt inte 
längre ska ha årliga distriktsårsmöten. Vartannat år (dvs. det år kongress hålls) genomförs 
istället ett valmöte för att utse ombud till kongressen. I och med att 2022 är ett år då ingen 
kongress genomförs, så anordnas ett distriktsårsmöte. 
 
Utdrag ur IOGT-NTO: stadgar rörande ombudsrepresentation på distriktsårsmötet: 
”Förening har rätt till två ombud. Om föreningen har fler än 50 medlemmar har den rätt 
till ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver de första femtio.” 
 
Detta innebär att föreningar med 50 medlemmar eller färre har rätt två ombud, 51-100 
medlemmar tre ombud, 101-150 medlemmar fyra ombud o.s.v. Föreningen har även rätt 
att utse två ersättare för varje ombud, och dessa ska väljas i en bestämd inbördes ordning. 
Med andra ord handlar det om 1:e ersättare, 2:e ersättare osv. 
 
Bilagd ombudsfullmakt med anmälan skall vara insänd senast den 25 mars till IOGT-NTO 
Mitt, Kyrkgatan 84 B 831 34  Östersund eller per mail till mitt@iogt.se. 
Möteshandlingar sänds ut till ombud så att de har dem senast 10 dagar före mötet. 
 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- och yttranderätt på distriktsårsmöte och 
valmöte. 
 
Varje medlem, förening och krets kan skicka motioner till årsmötet och dessa skall vara 
styrelsen tillhanda senast lördag den 26/2, till IOGT-NTO Kyrkgatan 84 B, 
831 34  Östersund eller per mail till mitt@iogt.se. 
 
 
Välkommen till givande dagar i Sollefteå. 
 
IOGT-NTO Mitt 
 

Olle Häggström    
Ordförande/ 

 

Thomas Stensson 
 Thomas Stensson 
 e.u. 
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