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Distriktsårsmöte med IOGT-NTO distrikt Syd 

Lördagen den 2 april 2022 

Plats: Best Western Hotel Hus 57, Östergatan 57, Ängelholm 

 

Program 

09.00  Incheckning och fikamingel 

10.00  Årsmötesförhandlingar 

12.30  Lunch 

14.00  Varken hora eller kuvad 

  Föreläsning via länk med riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (-) 

  Möjlighet att ställa frågor efteråt 

15.30  Eftermiddagsfika med underhållning 

  Country och rock´n´roll för alla åldrar med Edward C Johansson 

16.30  Beräknad avslutning 

Amine Kakabaveh Edward C Johansson 
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA 

VID DISTRIKTSÅRSMÖTE MED IOGT-NTO DISTRIKT SYD DEN 2 APRIL 2022 
 

1. Distriktsårsmötets öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 
/Valberedningens förslag nr 1/ 

 a) ordförande 

 b) sekreterare 

 c) rösträknare 

 d) protokolljusterare 

3. Fastställande av föredragningslista 

4. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 

5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 

6. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt 

7. Rapport om ev distriktsårsmötesutskott 
(Inga utskott har utsetts) 

8. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse [sid 6-17] 

9. Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse [sid 18-28] 

10. Föredragning av revisionsberättelse [sid 29-30] 

11. Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar [sid 31] 
/Distriktsstyrelsens förslag nr 1/  

12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 

13. Beslut om motioner och förslag  
(Inga motioner har inlämnats) 

14. Beslut om ersättningar [sid 32] 

15. Beslut om arbetsplan för innevarande  [sid 31, 33-35] 

och kommande kalenderår  
/Distriktsstyrelsens förslag nr 2/ 

16. Beslut om budget för innevarande och kommande kalenderår [sid 31, 36] 
/Distriktsstyrelsens förslag nr 3/  
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17. Beslut om antal ledamöter, minst fem, i distriktsstyrelsen  

samt om deras mandattid 
/Valberedningens förslag nr 2/ 

18. Val av styrelse 
(valda 2020: ordförande Per Bengtsson, vice ordförande Kristin Eriksson, sekreterare  

Rose-Marie Östergren, kassör Birgitta Svensson, ledamöter Helen Pettersson, Nur Ali Nur 

och Christer Karlsson) 

/Valberedningens förslag nr 3/ 

 a) ordförande 

 b) vice ordförande 

 c) sekreterare 

 d) kassör 

 e) ytterligare ledamöter 

19. Val av två revisorer och två ersättare 
(valda 2020: ordinarie Rolf Andersson och Thomas Johansson, ersättare Åsa Larsson 

och Ulf Johansson) 
/Valberedningens förslag nr 4/ 

20. Val av valberedning med minst tre ledamöter, varav en sammankallande, 

och eventuella ersättare 
(valda 2020: sammankallande Ulf Johansson, ledamöter Ingela Thorstensson, Tore  

Torstensson, Erika von Buxhoeveden, Rahma Ali Haghi och Mats Jonsson 

21. Eventuella ytterligare val 

 a) val av styrelse för IOGT-NTO fastigheter i Syd [sid 31] 
      /Distriktsstyrelsens förslag nr 4/ 

19. Beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte [sid 32] 
/Distriktsstyrelsens förslag nr 5/ 

20. Distriktsårsmötets avslutning 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

för 

IOGT-NTO distrikt SYD 

(organisationsnummer 835600-1373) 

2020-01-01 t o m 2021-12-31 

 

INNEHÅLL 
0. Inledning 

1. Ett nytt distrikt blir till 

2. Distriktsstyrelse och andra funktionärer 

3. Anställd personal 
- egna anställda 
- inhyrd personal 
- Team Syd 

4. Föreningar och medlemmar 
- allmänt 
- nya föreningar 
- sammanslagna föreningar 
- nedlagda föreningar 
- medlemsantal 

5. Distriktsstyrelsens arbete 
- sammanträden 
- förbundets distriktsstyrelseutbildning 
- arbetsgrupper 
- föreningsbesök styrelse och personalteamet 
- fastighetsfrågor 

6. Verksamhet 
- distriktsårsmöte 
- valmöte 
- distriktskonferenser 
- utbildning 
- föräldrastödsprojektet Föräldrar tillsammans 2.0 
- alkoholpolitik och opinionsbildning 
- Club 26 
- prioriterade orter 
- familjehelger med mera 
- nya verksamhets- och organisationsformer 
- övrigt 

7. Information 
- Kustvärnet 
- digitala medier 
- övrig information 

8. Aspans kurs- och lägergård 

9. Kuggavik ideell förening 

10. Slutord och underskrifter 
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0. Inledning 

Styrelsen för IOGT-NTO distrikt Syd lämnar härmed sin första och historiska verksam-
hetsberättelse. Styrelsens arbete har i hög grad präglats av två saker:  

1) Arbetet med att lägga samman tre tidigare IOGT-NTO-distrikt med till viss del 
olika kulturer i bagaget och utifrån det sammanföra de olika erfarenheterna till 
ett distrikt och forma det så att det överensstämmer med avsikterna med IOGT-
NTO:s uppdrag i den nya regionala struktur som fastställts av kongressen 2019.  

2) Den världsomspännande pandemin, som orsakats av coronaviruset covid-19 
och som under större delen av 2020 och 2021 omöjliggjort möjligheterna till 
fysiska möten och sammankomster och därmed försvårat arbetet att skapa och 
knyta samman kontakter mellan föreningar och medlemmar i de tre forna di-
strikten. 

Utifrån dessa förutsättningar har styrelsen arbetat med ambitionen att på bästa möjliga 

sätt bygga grunden till ett framtida starkt och framgångsrikt IOGT-NTO distrikt Syd. 

Pandemirestriktionerna har utan tvekan försvårat arbetet, men också bidragit till att 

hitta andra former än de traditionella och på så sätt påskyndat insatserna för att göra 

IOGT-NTO till en modern traditionell folkrörelse. 

 

1. Ett nytt distrikt blir till 
2017 tog IOGT-NTO:s kongress beslut om att se över IOGT-NTO:s organisation med 
syfte att stärka IOGT-NTO som organisation och skapa en modern traditionell folkrö-
relse. Beslutet innebar bl a förändringar beträffande den regionala nivån och beträf-
fande personalorganisationen. Målsättningen med den nya ordningen var att åstad-
komma ett mer strategiskt arbete i distrikten, att höja kompetensen i distriktsstyrelser-
na samt att avlasta distrikten från administrativt arbete. 

Förbundsstyrelsen hade i sitt förslag till kongressen 2017 skisserat att det nya uppläg-
get skulle vara sex till sju distrikt och diskussioner under ledning av en utomstående 
utredare startades med distrikten. Den grundläggande tanken var att rita en karta med 
distrikt som så långt som möjligt skulle vara någorlunda jämnstora i befolkningsun-
derlag och medlemsantal utan att för den skull ha för stora avstånd (Norrland undanta-
get) inom distrikten.  

Det var ingen tvekan om att Skåne och Blekinge, som redan inlett ett djupt samarbete 
med bland annat gemensam styrelse, tillsammans skulle ingå i ett sydligt distrikt. Hal-
lands distriktstillhörighet dryftades dock mycket och placerades under utredningsar-
betet omväxlande i distrikt Väst (tillsammans med Älvsborg, Göteborg och Bohuslän 
samt Skaraborg) och distrikt Syd. Diskussionerna mynnade slutligen ut i ett förslag in-
nebärande att Skåne, Blekinge och Halland skulle bli distrikt Syd. 

Verkställandet av ny personalorganisation inleddes tämligen omgående efter kongress-
beslutet. Förändringen innebar att de distriktsanställda konsulenterna skulle övergå till 
anställning hos IOGT-NTO centralt och arbeta i regionala team bestående av en team-
chef och ett antal verksamhetsutvecklare. Även de förbundsanställda utvecklingskonsu-
lenterna sammanfördes med teamen. Övergången skedde succesivt för att vara helt ge-
nomförd till årsskiftet 2019/2020, d v s samtidigt som den nya distriktsordningen 
trädde i kraft. Team Syds besättning blev en teamchef och tre verksamhetsutvecklare. 

Arbetet med att starta det nya distriktet leddes av en interimsstyrelse bestående av le-
damöter som utsetts av resp tidigare distrikts årsmöten. Dessa styrelser tog sig an upp-
giften att förbereda den nya distriktsbildningen och leda distriktet inledningsvis efter 
det att 2019 års kongress fattat det slutliga beslutet om den nya ordningen. Mandatti-
den för interimsstyrelsen sträckte sig fram till det ordinarie distriktsårsmötet tänkt att 
genomföras senast den vecka som 15 april 2020 infaller. Mandattiden kom dock att bli 
förlängd med anledning av den coronapandemi som förlamade stora delar av såväl för-
eningslivet som samhället i stort. Interimsstyrelsen fick därför ställa om och istället 
planera för ett digitalt distriktsårsmöte, som genomfördes i september 2020. 
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2. Distriktsstyrelse och andra funktionärer 

Interimsstyrelse t o m 2020-09-19 

Ordförande:  Per Wihlborg (t o m 2020-06-05 ), Malmö 
    Per Bengtsson (fr o m 2020-06-08), Kallinge 

Vice ordförande:  Kristin Eriksson, Sölvesborg 

Sekreterare:  Per Bengtsson (t o m 2020-06-08), Kallinge   
    Totte Ljunggren (fr o m 2020-06-08), Hyltebruk 

Kassör:   David Svensson, Lund 

Ledamöter:  Totte Ljunggren (t o m 2020-06-08), Hyltebruk  
    Helen Pettersson, Lund 
    Rose-Marie Östergren, Halmstad 
    Boris Gabrielsson, Träslövsläge 
    Christer Karlsson, Ronneby 

Styrelse fr o m 2020-09-19 

Ordförande:  Per Bengtsson, Kallinge 

Vice ordförande:  Kristin Eriksson, Sölvesborg 

Sekreterare:  Rose-Marie Östergren, Halmstad 

Kassör:   Birgitta Svensson, Halmstad 

Ledamöter:  Helen Eriksson, Lund 
    Nur Ali Nur, Lund 
    Christer Karlsson, Ronneby 

Revisorer 

Ordinarie:   Rolf Andersson, Landskrona 
    Thomas Johansson, Karlshamn 

Ersättare:   Åsa Larsson, Ängelholm 
    Ulf Johansson, Halmstad 

Interimsvalberedning (t o m 2020-09-19) 

Halland:   Birgitta Svensson, Halmstad 
    Ingela Thorstensson, Våxtorp 

Skåne:   Siv Börjesson, Malmö 
    Sven Johansson, Kristianstad  

Blekinge:   Björn Larsson, Karlskrona 
    Inger Nilsson, Karlshamn 

Valberedning (fr o m 2020-09-19) 

Sammankallande: Ulf Johansson, Halmstad 

Ledamöter:  Ingela Thorstensson, Våxtorp 
    Tore Torstensson, Ronneby 
    Erika von Buxhoeveden, Bräkne Hoby 
    Rahma Ali Haghi, Malmö 
    Mats Jonsson, Skurup 

Tjänstgörande ombud på IOGT-NTO:s kongress 2021 

Ordinarie:   Kristin Eriksson, Sölvesborg 
    Per Bengtsson, Kallinge 
    Victor Conrad, Karlskrona 
    Tore Torstensson, Ronneby 
    Birgitta Svensson, Halmstad 
    Rose-Marie Östergren, Halmstad 
    Ann-Sofi Fritzson, Varberg 
    Siv Eriksson-Nilsson, Hästveda 
    Nur Ali Nur, Lund 
    Virginia Andersson, Lyckeby 
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Ersättare:   Göran Pettersson, Tvååker 

    Anders Östergren, Halmstad 

    Leif Ottosson, Karlskrona 

    Thomas Johansson, Karlshamn 

Representanter i styrelser 

Föreningsgården Globen, Hässleholm: David Svensson (2020 och 2021), Lund, Per 
Wihlborg (t o m 2020-06-05 ), Malmö, Per Bengtsson (fr o m 2020-06-08 och 2021), 
Kallinge 

Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner: Peter Tuvegård (2020 och 2021), Stockholm, 
David Svensson (2020 och 2021), Lund, Teresia Olsson (2020 och 2021), Ängelholm 

Skånes Arkivförbund: Håkan Månsson (2020 och 2021), Sösdala 

Representation vid årsmöten 

IOGT-NTO Syd har under såväl 2020 som 2021 varit representerat på årsmöten (eller 
motsvarande möten med andra benämningar) med NBV Syd, NBV Väst, Skånes nyk-
terhetsförbund, Blekinge läns nykterhetsförbund, Hallands läns nykterhetsförbund, 
Kuggavik ideell förening och Våra Gårdar Syd. 

Vid 2021 års stämmor för Tollares och Wendelsbergs folkhögskolor företräddes IOGT-
NTO Syd av Birgitta Svensson, Halmstad, och Tore Torstensson, Ronneby. 

 

3. Anställd personal 

Egna anställda 

IOGT-NTO distrikt Syd har haft följande personal anställd under verksamhetspe-

rioden: 

• Thomas Gustavsson 100 %  (tills vidare) 
Vaktmästare Aspans kurs- och lägergård 

• Rahma Ali 50 % (visstid 2020-09-15 t o m 2021-04-30,  
Föräldracoach   tills vidare fr o m 2021-05-01) 
Föräldrar tillsammans 2.0 

• Lina Hamadeh 50 %  (visstid 2020-10-01 t o m 2020-11-14,  
Föräldracoach  tills vidare fr o m 2020-11-15) 
Föräldrar tillsammans 2.0 

Inhyrd personal 

• Göran Mårtensson 100 %  (2020-07-01 t o m 2020-12-12) 
Föreståndare Aspans kurs- och lägergård 

Team Syd 

Personalen i Team Syd är anställd av IOGT-NTO centralt och utför arbetsuppgifter för 
distrikt Syd. 

• Alexandra Green Tetschet 100 %  (tills vidare) 
Teamchef   (tjänstledig 2021-04-16 t o m 2021-09-06) 

• Leif Arne Gustavsson 100 %  (tills vidare) 
Verksamhetsutvecklare 
Vik teamchef   (2021-04-16 t o m 2021-09-06) 

• Valendona Dobra Shala 100 % (tills vidare)  
Verksamhetsutvecklare   (föräldraledig 2020-09-05 t o m 2021-05-01) 

• Samer Alazawie 100 %  (tills vidare) 
Verksamhetsutvecklare 

• Jasmin Said 100 %  (2020-09-01 t o m 2021-09-10) 
Vik verksamhetsutvecklare 
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4. Föreningar och medlemmar 
 

Allmänt 

Målsättningen för verksamhetsperioden var att starta sju nya föreningar/verksamhets- 

eller engagemangsformer. Glädjande kan konstateras att två nya IOGT-NTO-

föreningar, båda i Malmö, bildats och att en av dem (Regnbåge) också är landets 

största IOGT-NTO-förening. Ang nya verksamhets- och engagemangsformer hänvisas 

till den del i verksamhetsberättelsen som behandlar verksamheten. 

Nya föreningar 

C6964 Regnbåge, Malmö 

C6982 Sama, Malmö 

Sammanslagna föreningar 

B2961 Kamraterna, Malmö, har under 2021 gått samman med C2322 Malmö.  

Nedlagda föreningar 

C4808 Strandvakten, Ronneby, nedlagd 2021-10-25 

Medlemsantal 

På distriktsårsmötet 2020 fastställdes målsättningen att IOGT-NTO Syd skall ha 3 000 

medlemmar den 31 december 2021. Svårigheterna att möta människor p g a corona-

restriktioner har gjort att medlemsrekryteringen inte lyckats. Exempelvis har mark-

nader och mässor, där vi vanligtvis kan möta många, ställts in. Likaså har möjligheter-

na att bedriva medlemsvärvning vid varuhus och på allmänna platser varit små med 

anledning av covid-19. 

Medlemsantalet i IOGT-NTO Syd uppgick 2021-12-31 till 2 450, således uppnåddes 

inte målet. Det bör dock noteras att IOGT-NTO Syd var det enda av IOGT-NTO-

distrikten som hade en positiv medlemsutveckling under 2020. 

Medlemsstatistik  2021-12-31 samt 2020-12-31 redovisas i bilaga. 

 

5. Distriktsstyrelsens arbete 
 

Sammanträden 

Interimsstyrelsen har hållit åtta protokollförda möten under 2020. Under 2019 träffa-

des interimsstyrelsen vid två tillfällen. Den ordinarie styrelsen har haft 10 protokoll-

förda sammanträden. 

Förbundets distriktsstyrelseutbildning 

Hösten 2020 erbjöd förbundet ledamöterna i distriktsstyrelserna en utbildning om sty-

relsens strategiska arbete i den nya organisationen. Utbildningen bestod i ett antal di-

gitala föreläsningar med uppföljande frågeställningar och diskussioner. Från IOGT-

NTO Syd deltog Birgitta Svensson, Kristin Eriksson och Christer Karlsson.  

Arbetsgrupper 

Styrelsen har delat upp ansvaret för olika verksamheter mellan styrelsens ledamöter 

och bildat arbetsgrupper för alkohol- och drogpolitik, Föräldrar tillsammans 2.0, med-

lemsaktiviteter/värvning/nybildning, utbildning, bemötandefrågor, ekonomi och 

finansiering, kommunikation, fastighetsfrågor samt Aspan/Kuggavik. 

Föreningsbesök styrelsen och personalteamet 

Målsättningen har varit att alla föreningar skulle få besök av distriktsstyrelsens förtro-

endevalda eller anställd personal. Med anledning av coronavirusets spridning har detta 

av förklarliga skäl inte låtit sig göras fullt ut. Ändock har många av distriktets förening-

ar träffat företrädare för distriktet. T ex anordnades en träff i Falkenberg för förenings-
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styrelserna i f d Hallands distrikt redan i början av 2020 för att presentera personal-

teamet och hur det är tänkt att deras arbete ska fungera. Teamets medlemmar har 

också på olika sätt medverkat på föreningsaktiviteter och olika möten när det varit 

möjligt och restriktionerna medgivit det. Verksamhetsutvecklarna har därutöver för-

sökt att hålla kontakt med föreningarna genom telefon. 

Fastighetsfrågor 

I distriktet finns ett antal lokaler, som inte används till någon verksamhet inom IOGT-

NTO-rörelsen men belastar distriktet ekonomiskt, administrativt och arbetsmässigt. 

Dessa är: 

• Lyckeby, Karlskrona kommun. F d SGU-lokal, nyttjas som vävstuga av NBV. Fas-
tigheten är under försäljning. 

• Svängsta, Karlshamns kommun. Oanvänd lokal på ofri grund, avyttrad som gåva 
till en lokal idrottsförening. 

• Skönevik, Ronneby kommun. Oanvänd byggnad på ofri grund. Ny ägare sökes. 

• Jämshög, Olofströms kommun. Byggnad (ursprungligen Sven-Edvin Saljes skri-
varstuga) på ofri grund, ägs av IOGT-NTO-föreningen C2301 Novemberblomman. 
Arbete med att finna ny ägare pågår. 

• IOGT-NTO-gården, Storgatan 13/S Kyrkogatan 9, Ängelholm. Fastighet med lä-
genheter, verksamhetslokaler och samlingslokaler. Ägs av IOGT-NTO-föreningen 
C0051 Ängelholm, som är under avveckling. Arbete med att omvandla IOGT-NTO-
föreningen till en fastighetsförening för fortsatt drift och ägande har inletts. 
 

6. Verksamhet 
 

Distriktsårsmöte 

Interimsstyrelsen plan var att distriktsårsmöte skulle hållas den 18 april 2020 i Ängel-

holm, vilket förhindrades av covid-19. Lösningen blev istället ett digitalt distrikt-

sårsmöte på Lifesize den 19 september 2020. För att ge även de som saknade egen 

möjlighet att koppla upp sig till videokonferensen delta ordnade distriktet lokala sam-

lingsplatser i Halmstad, Ängelholm, Sösdala, Malmö, Aspan och Karlskrona. Detta hi-

storiska möte samlade 43 ombud från 24 av distriktets föreningar. 

Valmöte 

De år det är kongress men inte distriktsårsmöten inom IOGT-NTO anordnas distrikts-

visa valmöten för att utse ombud till IOGT-NTO:s kongress. Även detta genomfördes 

av coronaskäl digitalt via Lifesize och hölls den 10 april 2021. Vid detta tillfälle er-

bjuds inga uppsamlingsplatser. 22 ombud från 13 föreningar deltog. 

Distriktskonferenser 

En videokonferens anordnades den 15 april 2021 för distriktets fastighetsägare. Vid 

mötet avhandlades olika lokalbekymmer men även exempel på positiva problemlös-

ningar togs upp.  

En samling för föreningsordföranden hölls den 13 november 2021 i Hässleholm. Det 

huvudsakliga syftet var att diskutera IOGT-NTO Syds arbetsplan för 2022–2024. 15 

personer deltog. 

Utbildning 

Tre utbildningshelger har anordnats under verksamhetsperioden. Den första hölls den 

6–8 mars 2020 på Kuggaviksgården i Åsa och samlade 60 deltagare, som ägnade sig åt 

teater, kommunikation, medlemsutbildningen Iggisen samt Junis multikurs). 

Följande utbildningshelg genomfördes den 4–6 september 2020 på Aspans kurs- och 

lägergård utanför Ronneby med 24 deltagare. Denna gång var ämnena cannabis och 

föreningskunskap. 
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Den tredje av utbildningshelgerna ägde rum den 3–5 september 2021, även den på 

Aspans kurs- och lägergård. Kursspåren var social ekonomi och föreningsutveckling. 

26 personer deltog. 

Planen var att en utbildningshelg skulle hållits i mars 2021, men den ställdes in med 

anledning av covid-19. 

Föräldrar tillsammans 2.0 

Föräldrar tillsammans 2.0 är IOGT-NTO Syds föräldrastödsprogram. Målgruppen är 

tonårsföräldrar i utsatta/särskilt utsatta områden i Rosengård, Malmö, samt Älgback-

en och Hjorthöjden, Ronneby. Projektet påbörjades i september 2020 och har bevil-

jats ekonomiskt stöd med 500 000 kr årligen från Stiftelsen ansvar för framtiden. För 

projektets genomförande har två föräldracoacher anställts på halvtid.  

I projektet ingår att nå föräldrar och stärka dem i sin föräldraroll, bygga föräldranät-

verk, uppmuntra till nattvandring, arrangera föreläsningar med myndigheter och 

samhällsaktörer utifrån målgruppens behov och önskemål samt arrangera gemen-

samma aktiviteter, som t ex öppet hus för föräldrar och deras tonårsbarn. Ett läger för 

mammor och barn har anordnats på Aspan. Olika utbildningar har genomförts i stu-

diecirkelform. Andra aktiviteter har skett digitalt med anledning av coronapandemin. 

Informationsmaterial har tagits fram på olika språk. Samverkan har skett med bl a 

NBV Syd, Maria Malmö Beroendecentrum Malmö, Polisen Malmö, Ungdomstjänsten 

Malmö, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad, Juristjouren Lund 

och Komvux i Ronneby. 

Under sitt första år har Föräldrar tillsammans 2.0, trots uppstart under covid-19, nått 

sina mål och mer därtill. Många nya för målgruppen relevanta externa samarbeten 

har inletts. Utveckling av nätverk och samarbeten fortlöper. Andra IOGT-NTO-

distrikt har i likhet med myndigheter och samhällsaktörer uttryckt stort intresse för 

projektet.  

2021 IQ-certifierades Föräldrar tillsammans 2.0 av Systembolagets dotterbolag IQ.  

Alkoholpolitik och opinionsbildning 

De stora alkoholpolitiska opinionsbildningsinsatserna har handlat om hemleverans av 

alkohol från restauranger, s k micro-catering, och ”gårdsförsäljning” av alkohol. Båda 

frågorna har debatterats i lokala medier av företrädare för IOGT-NTO. 

Flera kommuner i IOGT-NTO Syds verksamhetsområde fattade under 2020 beslut om 

att tillåta restauranger med cateringtillstånd att tillåta leverans av alkohol till privat-

personer och inskränkte begreppet serveringstid till att enbart gälla leveranstillfället. 

Det innebär att ansvaret för den som är cateringföretagets serveringsansvarige upp-

hör innan dryckerna serverats. Enl alkohollagen anses serveringstiden på restaurang 

omfatta tiden från det dryckerna serveras till dess att de druckits upp och/eller gästen 

lämnar restaurangen. I ett antal av kommunerna överklagades beslutet att tillåta s k 

micro-catering till Förvaltningsdomstolen av enskilda medlemmar folkbordförda i 

resp kommun. Överklagandena avslogs men förvaltningsrätten i Göteborg fastslog att 

den som är serveringsansvarig ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på 

serveringsstället under hela serveringstiden. Rätten konstaterade dock alkohollagen 

saknar uttryckliga regler om när serveringstiden är avslutad i samband med catering. 

I efterhand visar det sig att micro-catering, trots tron hos åtskilliga kommunpolitiker 

från olika partier att det skulle hjälpa restaurangnäringen att överleva under pan-

demitiden, inte blev någon succé – varken hos privatpersoner eller restauratörer. 

I Sölvesborgs kommun fattade kommunstyrelsens ordförande, i strid med den kom-

munala alkoholhandläggarens invändningar, beslut om att tillåta micro-catering. 

Detta föranledde Per Bengtsson att lämna in en anmälan till Justitieombudsmannen 

(JO) ang missbruk i myndighetsutövande genom att omtolka svensk lag gällande defi-
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nitionen av begreppet serveringstid. JO meddelade att beslutet bör utredas av länssty-

relsen, vilket också skedde. Länsstyrelsen i Blekinge riktade därvid allvarlig kritik mot 

Sölvesborgs kommun och ansåg att de företag som tillämpar kommunens beslut gör 

sig skyldiga till detaljhandel med alkohol, vilket endast Systembolaget får bedriva. 

Opinionsbildning mot ”gårdsförsäljning” har företrädesvis skett i slutet av verksam-

hetsperioden efter det att den statliga utredningen om ”gårdsförsäljning” av alkohol-

drycker presenterades i början av december 2021. 

IOGT-NTO Syd samverkade med IOGT-NTO Sydost om en digital föreläsning om al-

kohol och våld med Sven Andréasson, alkoholläkare och professor i samhällsmedicin 

vid Karolinska Institutet. Föreläsningen samlade hundratalet deltagare och ingick i 

kampanjen ”En vecka fri från våld” som arrangeras av organisationerna Unizon och 

MÄN och samordnas av länsstyrelserna. 

Ett mål i IOGT-NTO Syds arbetsplan var att skapa drogpolitiska grupper med uppdra-

get att på olika sätt påverka riksdags-, region- och kommunpolitiker samt allmänhet-

en i drogfrågor. Beklagligtvis har få medlemmar visat intresse för att ingå i sådana 

grupper. Några alkohol- och drogpolitiska grupper har därför inte startats. 

Club 26 

Club 26 skulle domineras av aktiviteter av unga för unga inom rörelsen i syfte att 

locka unga individer till rörelsen och i en satsning på att föryngra rörelsen. I samband 

med starten drabbades denna som så många andra verksamheter av coronapandemin, 

vilket försvårade genomförandet.  

En aktivitet genomföres i oktober 2020 i Lund med ungdomar från Malmö och Lund, 

som träffades för att testa de alkoholfria drinkarna i olika krogar och sedan betygsätta 

dem. Under kvällen planerades ett flertal aktiviteter, som tyvärr har fått ställas in på 

grund av pandemin. Bland annat skulle Club 26 arrangera loppis fyra gånger om året, 

starta en tävling om den godaste alkoholfria drinken och dela ut pris till stadens god-

aste alkoholfria drink, synas ute ”på stan” i Lund och Malmö för att spridda rörelsens 

budskap samt andra innovativa idéer. Pandemin har varit ett hinder vilket inneburit 

en ordentlig omställning och därför har Club 26-aktiviteterna ställts in tills vidare. 

Även ungdomsaktiviteter julen 2020 och julen 2021 har ställts in för att inte uppmana 

till folksamlingar inomhus. 

Prioriterade orter 

Malmö, Hässleholm, Ronneby och Varberg har varit prioriterade orter för IOGT-NTO 

Syds utvecklingsarbete. I Malmö och Ronneby har arbetet med Föräldrar tillsammans 

2.0 bedrivits framgångsrikt. Däremot har pandemin inneburit att det utåtriktade ut-

vecklingsarbetet inte kommit igång. 

Familjehelger med mera 

Under 2020 ägde flera aktivitetshelger rum på Aspans kurs- och lägergård utanför 

Ronneby. En fiskehelg med ett 30-tal deltagare hölls 29–31 maj 2020. Midsommarfi-

rande anordnades för cirka 35 deltagare. Den 21–23 augusti 2020 genomfördes en 

välbesökt medlemshelg och en Halloween-helg arrangerades den 30 oktober – 1 no-

vember 2022. På Alla Helgons dag var Aspan även öppet för ljuständning för att hög-

tidlighålla minnet av nära och kära. Det fanns även planer på att genomföra julfi-

rande, men arrangemanget fick ställas in med anledning av covid-19. 

Nya verksamhets- och engagemangsformer 

IOGT-NTO Syd kan utöver två nybildade föreningar räkna in tre nya verksamhets- 

och engagemangsformer under åren 2020 och 2021: 

• Föräldrar tillsammans 2.0, Malmö 

• Föräldrar tillsammans 2.0, Ronneby 

• Club 26 
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Övrigt 

I distriktets planer ingick att stödja befintlig kamratstödsverksamhet och skapa nya 

sociala företag och kamratstöd och att skapa nykter verksamhet vid högskolor och 

universitet. Som många andra aktiviteter under coronapandemin har dessa utveckl-

ingsinsatser fått skjutas på framtiden. Detsamma gäller arbetet med att tillsammans 

med NBV stimulera föreningarna till studiecirkelverksamhet kring cannabis och 

”Iggisen” för nya medlemmar. 

 

7. Information 
Kustvärnet 

IOGT-NTO Syd ger ut medlemstidningen Kustvärnet, som distribueras tillsammans 

med IOGT-NTO:s medlemstidning Accent till samtliga IOGT-NTO-medlemmar, som 

är bosatta i Skåne, Blekinge och Halland. Syd-medlemmar boende på andra orter får 

tidningen via brevutskick. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. Verksam-

hetsutvecklaren Leif Arne Gustavsson är redaktör och ansvarig utgivare. 

Digitala medier 

Information förmedlas löpande även digitalt på IOGT-NTO Syds hemsida (https://

syd.iogt.se) och på distriktets officiella Facebook-sida (IOGT NTO SYD). Dessa sköts 

av Team Syd. 

Övrig information 

När det finns anledning skickas information via e-post/brev till föreningarna. Ibland, 

t ex inför utbildningshelger, används även e-postutskick till de medlemmar som har 

en e-postadress registrerad i IOGT-NTO:s medlemsregister. 

 

8. Apans kurs- och lägergård 
Aspans historia tar sin början på 1890-talet när huvudbyggnaden uppfördes av Carl 

Olof Hansson, som var verkmästare på AK Fernströms Stenhuggeri. Hansson, som 

även var nykterhetskämpe, använde byggnaden som kombinerad bostad och butik för 

försäljning av dricka, fisk, potatis och hembakat bröd. Fastigheten överläts på 1910-

talet till Första Majblomman, som startade barnkoloni – den första i Blekinge – på 

Aspan 1916 med Carl Olof Hanssons syster Ruth som föreståndare. Under 1920- och 

1930-talen tillkom fler byggnader och ombyggnader gjordes. Sedermera övertogs As-

pan av landstinget, som bedrev verksamheten fram till 1955, då man inte längre ville 

underhålla anläggningen. Då tog sjöscouterna i Ronneby ansvar för underhållet och 

använde Aspan till sin verksamhet. 

1975 köpte NTO-föreningen Frideborg, Ronneby, Aspan av landstinget med medel 

som frigjorts efter att föreningen sålt sin fastighet i Ronneby. Året efter kunde Aspan 

rustas upp med hjälp av bidrag från Allmänna Arvsfonden och gåvor.  1979 anlades 

en båtbrygga med hjälp av Skogsstyrelsen. 

När föreningen 1989 inte längre orkade driva anläggningen övertogs Aspan av Blekin-

ges IOGT-NTO-distrikt. Därefter har huvudbyggnaden handikappanpassats och kom-

binerad matsal och konferenslokal anordnats. Samtidigt byggdes annex samt omkläd-

ningsrum och vilrum för personal. Även en sjöbod har byggts och bryggan har totalre-

noverats. 

2018 påbörjades en ombyggnad av det stora huset genom att göra om 8-bäddsrum till 

4-bäddsrum och efter det har en standardhöjning med vc, dusch och pentry i stu-

gorna. 
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Under IOGT-NTO-tiden har Aspans kurs- och lägergård bl a använts till läger för barn 

med särskilda behov, polska barn, ryska barn och barn från Sarajevo, Junis- och ung-

domsläger samt olika dagkonferenser och företagsutbildningar. 

En arbetsgrupp bestående av Per Bengtsson, Kallinge, samt Rose-Marie och Anders 

Östergren, Halmstad, med uppgift att utveckla anläggningen har tillsatts. 

Under 2020 och 2021 har Aspan använts för en del av distriktets egen verksamhet och 

i övrigt varit uthyrd för exempelvis läger- och konferensverksamhet till olika organi-

sationer. Viss renovering har skett och förbättringar av anläggningens standard och 

utemiljö planeras. Finansieringsmöjligheter för att bibehålla och förbättra Aspan at-

traktionskraft söks kontinuerligt. 

 

9. Kuggaviksgården 
Kuggaviksgården är en vandrarhems- och kursgårdsanläggning belägen vid havet i 

Åsa, Kungsbacka kommun. Den består av ett tidigare SGU-pensionat, en f d barn-

kolonianläggning och ett antal stugor för uthyrning. Det finns även ytor för husvagns-

camping samt ett natur/skogsområde. 

Fastigheterna ägdes tidigare av Älvsborgs distrikt av IOGT-NTO. Med anledning av 

att det fanns ett upprustningsbehov av de gamla kolonibyggnaderna och att myndig-

heterna i Halland hade ett intresse av att medverka till bevarandet av den numera 

unika kolonimiljön och samtidigt utbilda arbetslösa i hantverksmässiga arbetsme-

toder involverades även IOGT-NTO-distrikten i Halland samt Göteborgs och Bohus 

län. Därvid skapades 1997 Kuggavik ideell förening, som övertog ägandet av fastig-

heterna och driften av anläggningen. Vid bildandet av Kuggavik ideell förening ingick 

Hallands IOGT-NTO-distrikt, Älvsborgs IOGT-NTO-distrikt och Göteborgs och Bo-

husläns distrikt som likvärdiga medlemmar. I samband med att IOGT-NTO:s region-

ala nivå omorganiserades ändrades även medlemskapet i Kuggavik ideell förening så 

att medlemmarna nu är IOGT-NTO Syd, IOGT-NTO Väst och Älvsborgs IOGT-NTO-

krets. 

Kuggaviksgården beskriver sig idag själva som en helnykter oas för semester, avkopp-

ling, konferens och lek. 

Pandemiläget till trots har beläggningen på Kuggaviksgården varit god under turistsä-

songerna medan det varit tuffare under övrig tid. Man har då passat på att måla om 

de gemensamma lokalerna i huvudbyggnaden samtidigt som verksamheten bedrivits 

på en lägre nivå. Ändå har lyckade familjehalloweenläger med ett femtiotal deltagare 

ordnats både 2020 och 2021. Sommartid har flera olika Food-trucks varit parkerade 

vid Kuggaviksgården och sålt luncher till allmänheten, vilket bidragit till en ökad kän-

nedom om anläggningen. 

I projektet ”KuggaviksAkadmien” om kamratstöd och socialt företagande har sex digi-

tala föreläsningar arrangerats under 2021. Verksamheten, som har genomförts i sam-

arbete med Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Brukarrådet för missbruksfrå-

gor i Västra Götaland och med finansiering från Stiftelsen Ansvar För Framtiden, har 

samlat deltagare (såväl professionellt som ideellt arbetande) från hela landet.  

Nedanstående medlemmar har under 2020 och 2021 företrätt IOGT-NTO Syd som 

förtroendevalda i Kuggavik ideell förening: 

Ledamöter i styrelsen:  Anders Östergren, Halmstad 

 Göran Pettersson, Tvååker 

Ersättare i styrelsen:  Lars Gunnarsson, Kungsbacka 

Revisor:    Monika Lundberg, Falkenberg 

Valberedare:   Birgitta Svensson, Halmstad 

Jan Linde, Mölnlycke, har varit ordförande 2020 och 2021. 
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10. Slutord och underskrifter 
Under dessa två år som ett nytt stort distrikt har utmaningarna varit många. Vi har 

slagit ihop de tre tidigare distrikten till ett med allt vad det innebär. Mycket av detta 

arbete har tagit tid och ibland har det dykt upp överraskningar som skapat problem 

som fått lösas. ”Alla barn i början”, sägs det och så har det känts även i uppbyggnaden 

av IOGT-NTO distrikt Syd. Styrelsen hoppas nu att alla administrativa bekymmer ska 

vara åtgärdade och att en stabil grund skapats så att kommande styrelse helhjärtat 

kan ägna sig åt opinionsbildning i våra profilfrågor samt utveckling av IOGT-NTO:s 

verksamhet i Skåne, Blekinge och Halland. 

Styrelsen har även fått ta tag i en del fastighetsfrågor. Dels finns det byggnader på ofri 

grund som lagts på distriktets axlar när föreningar lagts ner och dels finns det fastig-

heter där IOGT-NTO Syd är delägare men ägaruppgifterna inte är korrekta hos myn-

digheterna. Detta arbetar vi med att lösa. Vidare undersöker vi hur vi kan arbeta vi-

dare med våra lokaler och vilket stöd som föreningarna kan behöva för att kunna ha 

sina fastigheter kvar. Vi tittar även på hur försäljningar av föreningshus skett och för-

söker reda ut vad som gäller. 

Vi har trots pandemiåren haft en bra verksamhet i vårt distrikt. Föreningar har star-

tats och projekt har kommit igång med goda resultat. Inte minst har projektet Föräld-

rar tillsammans 2.0 utvecklats bra och kommer att byggas ut om allt går som det ska.  

Nu när samhället så smått öppnas igen så har vi möjligheten att träffas igen och pla-

nera för framtiden. Vi tror att det finns bra möjligheter att bygga vidare på projekten 

och sedan få dessa att växa. 

Under den senaste verksamhetsperioden har den svenska restriktiva alkoholpolitiken 

utsatts för anfall från såväl politiker som organisationer och företag med ekonomiska 

intressen i alkoholindustrin. Det mest tydliga är ansträngningarna att möjliggöra för-

säljning av alkoholdrycker till allmänheten vid tillverkningsställen. Andra exempel är 

förslag om att ta bort detaljhandelsmonopolet helt och hållet och att förenkla serve-

ring av alkoholdrycker på näringsställen.  

Inom en snar framtid ska vi i Sverige gå till val för att utse våra företrädare i kommu-

ner, regioner och riksdagen. Alkohol- och narkotikafrågor står inte högst på listan 

över det som anses vara viktiga samhällsfrågor. Därför är det viktigt att vi tar alla till-

fällen vi kan för att stärka, höja och rikta vår röst för ett bättre samhälle genom att 

utmana alkoholnormen och påverka alkohol- och narkotikapolitiken – i Sverige och i 

världen. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi! 

Med dessa ord lämnar styrelsen sina platser till förfogande och tackar för dessa två år. 

Vi önskar den nya styrelsen lycka till med arbetet. 

Lund 2022-03-16 

 

Per Bengtsson Kristin Eriksson Rose-Marie Östergren 

Ordförande Vice ordförande Sekreterare 

 

Birgitta Svensson Helen Pettersson Christer Karlsson 

Kassör Ledamot Ledamot 

 

Nur Ali Nur 

Ledamot 
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Medlemsstatistik 2020-12-31 resp 2021-12-31 
Bilaga till verksamhetsberättelse 2020/2021 för IOGT-NTO distrikt Syd 
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Styrelsens förslag  

 

Distriktsstyrelsens förslag nr 1 

ang fastställande av resultat- och balansräkningar 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  fastställa resultaträkningen för perioden 2020-01-01    

 t o m 2020-12-31 uppvisande ett överskott på 315 598 kr, 

att resultatet förs i ny räkning, 

att balansräkningen per 2020 12 31 omslutande 6 625 295 kr 

 fastställs,  

att  fastställa resultaträkningen för perioden 2021-01-01    

 t o m 2021-12-31 uppvisande ett underskott på 356 104 kr, 

att  resultatet förs i ny räkning, samt 

att balansräkningen per 2021 12 31 omslutande  6 350 294 kr 

 fastställs. 

 

Distriktsstyrelsens förslag nr 2 

ang arbetsplan 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna arbetsplanen   

 för 2022-2024. 

 

Distriktsstyrelsens förslag nr 3 

ang ekonomisk plan 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna ekonomiska planen 

 för 2022 och 2023. 

 

Distriktsstyrelsens förslag nr 4 

ang val av styrelse för IOGT-NTO Fastigheter i Syd 

Med anledning av att IOGT-NTO-föreningen C0052 Ängelholm, som äger en centralt 

belägen fastighet med lägenheter, verksamhetslokaler och samlingslokaler, är under 

nedläggning har föreningen ombildats till IOGT-NTO Fastigheter i Syd. Tanken är att 

föreningen ska ansvara för drift och förvaltning av strategiska IOGT-NTO-fastigheter 

där lokala krafter saknas. Då föreningen saknar medlemmar som kan välja styrelse 

behöver styrelsen utses på annat sätt. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  uppdra till distriktsstyrelsen att utse styrelse     

 för IOGT-NTO Fastigheter i Syd. 
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Distriktsstyrelsens förslag nr 5 

ang nästa distriktsårsmöte 

Förslaget presenteras på distriktsårsmötet. 

Valberedningens och revisorernas gemensamma förslag 

ang arvode och ersättningar 2022-2023 

Valberedningen, tillsammans med revisorerna, lägger följande förslag till ersättningar 

inom IOGT-NTO Syd.  

Fast arvode 

Vi föreslår att årsmötet beslutar fastställa (oförändrade) arvode enligt följande: 

• Ordförande 8 000 kr/år 

• Sekreterare 8 000 kr/år 

• Kassör 8 000 kr/år 

• Ledamöter 4 000 kr/år vardera 

• Revisorerna  3 000 kr/år vardera   

Utbetalning av fasta arvoden 

Utbetalning av de fasta arvodena enligt ovan utbetalas efter avdrag för skatt i decem-

ber månad respektive år. Arvodena till revisorerna utbetalas efter utfört arbete 

(revision av 2022 års verksamhet) i maj 2023, (revision av 2023 års verksamhet) i maj 

2024. För att erhålla helt arvode ska man ha deltagit i minst 50 % av styrelsemötena 

annars utgår enbart halv arvode. 

Sammanträdesersättning 

Några sammanträdesersättningar utgår ej. Distriktet står för kostnaderna av förtäring 

vid sammanträdena.  

Reseersättning 

Reseersättning utgår för resa på uppdrag för distriktet. Ersättningen utgår för resa 

med bil med den skattefria körersättningen fastställd av Skatteverket, för nuvarande 

18:50 kr. Ersättning för annan typ av resa utgår ersättning för 2-klass tåg, eller annat 

färdmedel till samma eller lägre kostnad. Ersättningen får aldrig överstiga faktisk 

kostnad.  

Traktamente 

När uppdrag för distriktet görs och när förtäring inte erhålls, utgår traktamente enligt 

följande: 

• Dag före 17:00 80 kr 

• Dag efter 17:00 40 kr 

• Övernattning 100 kr 

Vid förrättning som medför övernattning står distriktet för de faktiska kostnaderna.  

Andra kostnader förknippade med distriktsuppdrag 

Kostnader som förtroendevald har för kontor i hemmet, datauppkoppling ingår i det 

fasta årsarvodet. Övriga kostnader såsom kontorsutrustning, förbrukningsmaterial 

och telefonkostnader erhålls mot faktiska kostnader enligt inlämnade kvitton.  

 

Förslag till beslut vid distriktsårsmötet 

Att  fastställa valberedningens och revisorernas förslag till ersättningar 

 enligt ovan. 
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Förslag till arbetsplan  

för IOGT-NTO distrikt Syd 2022 - 2024 

IOGT-NTO:s ar-

bete utgår alltid 

från IOGT-NTO-

rörelsens grund-

satser. Grundsat-

serna slår fast att 

IOGT-NTO-

rörelsen är en del 

av en världsom-

spännande folk- 

och bildningsrö-

relse som bygger 

på principen om 

alla människors 

lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen 

samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att 

tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor på demokratisk grund. 

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar 

människor att leva ett fritt och rikt liv. 

IOGT-NTO ser det som sitt uppdrag att göra samhället bättre genom att samla alla 

som vill utmana alkoholnormen och påverka alkohol- och narkotikapolitiken – i Sve-

rige och i världen. Vi erbjuder en nykter gemenskap som stärker och utvecklar männi-

skor. 

Utvecklingsmål 

För att uppnå våra övergripande nationella mål ska vi stärka, höja och rikta vår röst 

och har därför satt upp följande utvecklingsmål: 

• Fem nya föreningar/verksamhets- eller engagemangsformer ska startas under pe-

rioden. 

• Medlemsantalet skall den 31 december 2024 uppgå till minst 3 000 medlemmar.  
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• Föräldrar tillsammans 2.0, som är 

ett prioriterat projekt och det 

största projekt/verksamhet di-

striktet har i dagsläget, ska utveck-

las och byggas starkare. Verksam-

heten har mycket stor utvecklings-

potential utifrån det samarbete 

som grundlagts med NBV, bl a 

med Kvinnoklivet och särskild 

satsning. Se faktaruta om projektet. 

• Stöd ska ges till att skapa nya soci-

ala företag och kamratstöd på orter 

där förutsättningar finns.  

• Minst ett språkcafé eller motsva-

rande ska startas. 

• Drogpolitiska grupper ska bildas i 

distriktet. 

• Det påbörjade arbetet med gene-

rationsväxling ska utvecklas för att 

vi ska få in yngre medlemmar i 

våra föreningar och vår verksam-

het. 

• Kurs- och lägergården Aspan ska 

utvecklas, liksom andra distrikts-

ägda fastigheter. 

• Alla föreningar skall få besök av 

distriktsstyrelsens förtroendevalda 

eller anställd personal. 

Prioriterade orter 

Karlskrona, Ängelholm, Falkenberg, Varberg, Malmö och Ronneby är prioriterade or-

ter för distriktets utvecklingsinsatser.  

Utbildning 

Två utbildningshelger genomförs årligen, varav minst en i Syds traditionella form. 

Den andra kan vara i form av ett seminariepaket samordnat med distriktsårsmöte 

och/valmöte. 

Styrelser och medlemmar erbjuds möjlighet till utbildning i medlemsvärvning, digi-

tala medier, medlemsregistret, drogkunskap, social verksamhet och kamratstöd, före-

ningskunskap samt andra viktiga områden. 

Aktiviteter 

• Påverkansarbete bedrivs gentemot riksdags-, region- och kommunpolitiker. 

• Föreningsstyrelsesamling genomförs minst en gång per år. 

• Fyra årliga medlemsarrangemang (medlems- och familjeläger, frilufshelg, val-

borgsfirande samt midsommarfirande) genomförs årligen på våra kursgårdar och 

anläggningar. 

• Julbord med dans genomförs varje år på Aspans kurs- och lägergård eller annan 

lämplig lokal. 

• Föreningarna uppmuntras att genomföra studiecirklar i samarbete med NBV i för-

eningskunskap, alkohol- och narkotikafrågor samt inom de områden som ger 

Om Föräldrar tillsammans 2.0  

Föräldrar tillsammans 2.0 är IOGT-NTO 
Syds föräldrastödsprogram. Målgruppen är 
tonårsföräldrar i utsatta/särskilt utsatta om-
råden i Rosengård, Malmö, och Älgbacken 
och Hjorthöjden, Ronneby. Projektet har be-
viljats 500 000 kr årligen från Stiftelsen an-
svar för framtiden. 2021 IQ-certifierades 
Föräldrar tillsammans 2.0 av IQ, Systembo-
lagets dotterbolag, som bl a ger ut Tonårs-
parlören.  

Under sitt första år har Föräldrar tillsam-
mans 2.0 trots uppstart under covid-19 nått 
sina mål och mer därtill. Många nya för mål-
gruppen relevanta externa samarbeten har 
inletts. Nätverk och samarbeten utvecklas 
kontinuerligt. Andra distrikt har i likhet med 
myndigheter och samhällsaktörer uttryckt 
stort intresse för projektet. Under 2022-2023 
fortsätter utveckling, kvalitetssäkring och 
arbetet med att sprida Föräldrar tillsammans 
2.0 och dess metoder.  

Distrikt Syd fortsätter arbetet i enlighet med 
för projektet uppsatta mål under perioden 
för denna arbets- och utvecklingsplan. Målet 
är att nå fler föräldrar och stärka dem i sin 
föräldraroll, fortsätta bygga föräldranätverk, 
uppmuntra till nattvandring, arrangera före-
läsningar med myndigheter och samhällsak-
törer utifrån målgruppens behov och önske-
mål samt arrangera gemensamma aktiviteter 
och öppet hus för föräldrar och deras tonårs-
barn.  
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hälsa för livet. Exempel på ämnen för ett friskt liv är yoga, motion och matlagning. 

Föreläsningar inom dessa områden är också möjliga. 

• Föreningarna stöds i olika verksamhetsfrågor, stimuleras till att skriva insändare, 

uppmanas delta i värvningskampanjer, ges möjlighet till deltagande i videomöten, 

uppmuntras till att genomföra Vit jul-aktiviteter och deltagande i Världens Barn-

insamlingar samt stöds i bidragsfrågor. 

• Distriktet deltar tillsammans med föreningar på marknader och mässor för att 

sprida kunskap om IOGT-NTO samt värva medlemmar genom att arbeta för ett 

sunt och friskt liv utan alkohol och droger. 

• Distriktstidningen Kustvärnet ges ut med fyra nummer varje år. 
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Förslag till rambudget 2022-2023 för IOGT-NTO Syd 

Distriktsverksamheten  2022  2023 

Intäkter 

Bidrag IOGT-NTO  275 000  270 000 

Föräldrar tillsammans 2.0 
Stiftelsen Ansvar för framtiden 500 000  500 000 

Övriga bidrag 20 000 520 000 30 000 530 000 

Bidrag från 

länsnykterhetsförbund och landsting  30 000  30 000 

Övriga bidrag  5 000  5 000 

Summa intäkter  830 000  835 000 

Kostnader 

Event, värvning, utbildning  100 000  100 000 

Medlemstidning  65 000  65 000 

Föräldrar tillsammans 2.0 
Löner 470 000  490 000 

Hyror 24 000  24 000 

Telefon 3 000  3 000 

Övrig verksamhet 73 000 570 000 63 000 580 000 

Styrelsen  95 000  90 000 

Summa kostnader  830 000  835 000 

 

Aspans kurs- och lägergård  2022  2023 

Intäkter 

Försäljningsintäkter 
Uthyrning/vandrarhem 250 000  300 000 

Restaurang 50 000  50 000 

Café och kiosk 15 000 315 000 15 000 365 000 

Lån och coronastöd  350 000  250 000 

Bidrag Kursgårdsfonden m fl fonder  150 000  150 000 

Marknadsstånd  30 000  35 000 

Sålda tjänster  5 000  5 000 

Summa intäkter  850 000  805 000 

Kostnader 

Varuinköp  15 000  15 000 

Förbrukningsavgifter  180 000  190 000 

Personal  320 000  320 000 

Reparationer och underhåll  80 000  80 000 

Försäkringar, säkerhet, brandsyn m m  15 000  15 000 

Marknadsföring  20 000  20 000 

Övrigt  40 000  40 000 

Nyinvesteringar  180 000  125 000 

Summa kostnader  850 000  805 000 
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