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Kallelse till valmöte 
Styrelsen för IOGT-NTO distrikt Syd kallar härmed till valmöte  

lördagen den 10 april 2021 kl 10.00.  

Valmöte hålls samma år som IOGT-NTO håller kongress.  

På valmötet ska väljas 12 ombud med dubbla antalet ersättare till IOGT-NTO:s digitala kon-

gress, som äger rum den 28 juni – 4 juli 2021. Dessutom kommer motioner till kongressen som 

lämnas även till distriktet att behandlas. 

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 kommer mötet att genomföras digitalt 

som videokonferens via Lifesize. Information om hur det kommer att gå till rent praktiskt med-

delas senare direkt till valda ombud samt på IOGT-NTO Syds hemsida. För de som saknar möj-

lighet till egen uppkoppling kommer ett antal lokala samlingsplatser att organiseras på olika 

platser i distriktet. Antalet deltagare är maximerat för resp plats i enlighet med de restriktioner 

som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. 

Ombud 

Ombud utses av föreningarna på samma sätt som till distriktsårsmöte (§ 3:4 i IOGT-NTO:s stad-

gar), d v s två ombud från varje förening och därutöver ett ombud per påbörjat 50-tal betalande 

och avgiftsbefriade förbundsmedlemmar utöver de 50 första räknat per den 31 december föregå-

ende år. För att vara berättigad till ombud ska föreningen ha minst fem betalande eller avgifts-

befriade medlemmar. 

Föreningarna uppmanas att i möjligaste mån utse ombud som har möjlighet att delta från den 

egna bostaden. 

Motioner 

Motioner till kongressen kan inges av varje medlem, förening och krets inom distriktet och 

skickas till motion@iogt.se. Sista motionsdag är den 21 april 2021. 

Den motionär som önskar att motionen även ska behandlas på distriktsnivå skickar motionen 

också till IOGT-NTO distrikt Syd, Bantorget 5, 222 29 Lund. Det går också att skicka som e-

post till syd@iogt.se. Senast den 9 mars 2021 måste distriktsstyrelsen ha motionerna för att 

hinna yttra sig och skicka motionerna till ombuden. 
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Mötesrättigheter och beslutsformer 

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på valmötet. Varje löftesbunden medlem i 

IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närva-

rande. 

Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje medlem i IOGT-NTO, ledamot av distriktsstyrel-

sen och föredragande revisor har förslagsrätt. 

Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten omröst-

ning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre personer än det antal som ska väl-

jas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Mötet avgör andra frågor om mö-

tesregler när de kommer upp. 

Resor och ersättningar 

Distriktet lämnar ersättning till ombud för resekostnad med billigaste färdsätt eller med 1,85 kr 

per km för resa med egen bil till närmaste samlingsplats. Samåkning bör i möjligaste mån efter-

strävas. Annan reseersättning utgår efter särskild överenskommelse. 

Frågor 

Ev frågor om valmötet hänvisas till verksamhetsutvecklare Leif Arne Gustavsson,  

tel 0733 – 72 62 16, e-post leifarne.gustavsson@iogt.se. 

Med vänlig hälsning för 

IOGT-NTO distrikt Syd 
 

Per Bengtsson 
Distriktsordförande 
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