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§ 5:1 Mötets öppnande 
 

Filip Nyman förklarade mötet öppnat och hälsar välkommen 

 
§ 5:2 Fastställande av föredragningslistan 

 

Mötet beslutade: 

att fastställa föredragningslistan 

 

§ 5:3 Val av mötessekreterare 

 

Mötet beslutade: 

att välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 
 

§ 5:4 Val av justerare 
 

Mötet beslutade: 

att Välja Johan Fridlund och Jacob Nehrer till protokolljusterare 
 

§ 5:5 Beslutsärenden 

§ 5:5 a) Stiftelsefrågan Älvsborg (Bilaga 5:1) 
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Jacob Nehrer föreslog: 

 

att byta ut texten “UNF:s förbundsstyrelse avser att ogiltigförklara beslut fattat av UNF 
 Älvsborg den 16 november 2019 om att föra över tillgångar från UNF Älvsborg till 
 varje form av stiftelse eller annan juridisk person med hänvisning till § 6:1 i UNF:s 
 stadgar”,  

 till  

 “UNF:s förbundsstyrelse avser att ogiltigförklara beslut fattat av UNF Älvsborg den 
 16 november 2019 om att föra över tillgångar från UNF Älvsborg till den nybildade 
 stiftelsen IOGT-NTO Rörelsens Ekonomiska stiftelse i Älvsborg med hänvisning 
 till § 6:1 i UNF:s stadgar 

 

Simon Thörn föreslog byta ut de två första att-satserna mot: 

 

att  ej fastställa UNF Älvsborgs årsmötesbeslut att “samtliga övriga tillgångar hos  
 IOGT-NTO Älvsborg, med undantag för vad som beslutats i punkterna 1, 2 och 3 
 överförs till stiftelsen. Värdet av tillgångarna utgör grunden i stiftelsens  
 självständiga förmögenhet enligt §§ 1 och 2 i Stiftelselagen. Vid bildandet utgörs 
 förmögenheten av bankmedel.”, samt 

 

att     förbjuda UNF Älvsborg att verkställa årsmötesbeslutet 
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Mötet beslutade: 

 

att UNF Älvsborg äger ej rätt att bilda en ekonomisk stiftelse med syfte att 
föra över kapital som betraktas som distriktets eget eller gemensamt med ett eller 
flera av de andra distrikten inom IOGT-NTO-rörelsen då vi anser att detta strider 
mot IOGT-NTO-rörelsens syfte, 
 
 
 
att UNF:s förbundsstyrelse avser att ogiltigförklara beslut fattat av UNF 
Älvsborg den 16 november 2019 om att föra över tillgångar från UNF Älvsborg till 
den nybildade stiftelsen IOGT-NTO Rörelsens Ekonomiska stiftelse i Älvsborg 
med hänvisning till § 6:1 i UNF:s stadgar 
 
att Filip Nyman får i uppdrag att informera UNF Älvsborg om beslutet 
 
att omedelbart justera att-satserna.  

 

 

§ 5:6 Nästa möte 

Nästa ordinarie förbundsstyrelsemöte hålls den 24-26 januari i Östersund. 

 

§ 5:7 Avslutning  

Filip Nyman avslutade mötet och tackade för engagemanget. 
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga §5:1) 
Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
1. Öppnande     
2. Fastställande av föredragningslistan     
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justerare 
 

 
 

   

5. Beslutsärenden 
a) Stiftelsefrågan Älvsborg 

    
 

6. Nästa möte 
7. Avslutning 
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Beslutsunderlag Stiftelsefrågan Älvsborg 
(punkt 5a, bilaga § 5:2) 
 
Bakgrund 
Det har kommit till vår kännedom att IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg genom ett extra 
distriktsårsmöte för UNF, Junis och IOGT-NTO valt att bilda en ekonomisk stiftelse och föra 
över gemensamma ekonomiska resurser till denna stiftelse. Detta har att göra med att IOGT-
NTO från årsskiftet ombildar alla sina distrikt och att IOGT-NTO av Älvsborgs distrikt från 1 
januari 2020 kommer att tillhöra IOGT-NTO Väst. Förändringen påverkar inte UNF eller Junis 
distriktsindelning. Men då resurserna är gemensamma och verksamheten är gemensam i 
Älvsborg så har UNF varit med och drivit frågan inom distriktet.  
 
Nutid 
Enligt våra stadgar  §6.1 Rättsförhållande ska beslut som distrikt och föreningar fattar först 
fastställas av förbundsstyrelsen för att vara gällande. I det underlag som framkommit gällande 
beslutets bakgrund samt stiftelsen urkund så är det speciellt två delar i §6.1 som är viktiga att 
förhålla sig till i detta läge: 
 
g) använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-NTO-rörelsens syfte, 

 

h) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda dem på sätt som strider mot dessa stadgar eller 

mot förbundsstyrelsens beslut, 

 

Särskilt ska beaktas att IOGT-NTO-rörelsens syfte är att främja och upprätthålla demokratiska 
strukturer inom och utanför rörelsen. Stiftelsen som bildats utser sin egen styrelse genom den 
sittande styrelsen, medger att styrelsemedlemmar ej behöver vara medlemmar inom IOGT-
NTO-rörelsen samt att tillgångarna inom denna stiftelse kan delas ut till organisationer utanför 
IOGT-NTO-rörelsen.  Detta bör anses strida mot IOGT-NTO-rörelsens syfte.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade på mötet den 15-17 november att undertecknad ska återkomma till 
ett extra insatt FS-möte med stadgetolkning rörande §6.1 och invänta protokollet från UNF, 
Junis och IOGT-NTO Älvsborgs extra årsmöte den 16 november 2019. Protokoll samt stiftelsens 
urkund har skickats ut innan mötet.  
 
Förbundsstyrelsen föreslås därför besluta  
 
att UNF Älvsborg äger ej rätt att bilda en ekonomisk stiftelse med syfte att föra över 

kapital som betraktas som distriktets eget eller gemensamt med ett eller flera av de 
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andra distrikten inom IOGT-NTO-rörelsen då vi anser att detta strider mot 
IOGT-NTO-rörelsens syfte, 
 

att UNF:s förbundsstyrelse avser att ogiltigförklara beslut fattat av UNF Älvsborg den 
16 november 2019 om att föra över tillgångar från UNF Älvsborg till varje form av 
stiftelse eller annan juridisk person med hänvisning till § 6:1 i UNF:s stadgar 

 
att Filip Nyman får i uppdrag att informera UNF Älvsborg om beslutet 
 
att omedelbart justera att-satserna.  
 
 
 
 
Filip Nyman  
Förbundsordförande 
Stockholm, 2019-11-20 
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