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Kalendarium Jan-april 2017  

Januari 
24 Föreningsträff i Motala 
25 Föreningsträff i Linköping 
26 Föreningsträff i Norrköping 
27 Utbildning nya föreningar, Inför Års-
mötet! Wavrinskysalen 18.00 
28 Cirkelledarutbildning Normalia 
28 Kamratstödssamling i Linköping för 
hela Östergötland  
 
Februari 
12 Utb Att söka bidrag, utv bidrag/
kommunala bidrag, 10.00. Wavrin-
skysalen Linköping  
22 IOGT-NTO-kurs för nya medlemmar,  
18.00, Trädgårdsgatan 39 i Norrköping 
23 IOGT-NTO-kurs för nya medlemmar,  
18.00, Wavrinskysalen, Snickaregatan 2 
Linköping 
25 Utb Nya föreningar, Styrelsens an-
svar/medlemsinflytande. 10.00 Wavrin-
skysalen 
 
Mars 
4 Halvdagskurser i Integration samt 
Folknykterhetens vecka. Distriktet gör i 
år en storsatsning på Folknykterhetens 
vecka. Kom för att inspireras! 
 
April 
1 Distriktsårsmöte i Linköping 
 
Vill du delta? Saknar transport?  
Låt oss lösa det tillsammans! 

 Vill ni informera Östergötland om era  
arrangemang? Varför inte skicka med tips, 
nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen? 
Skicka in material senast 12/2 2017 så  
publicerar vi i nästa Bladhögen: Maila till  
ostergotland@iogt.se 

IOGT-NTO engagerar 

Nu gör vi det enklare att göra korta 
och enkla punktinsatser för IOGT-
NTO. Vi vill få fler engagerade med-
lemmar men också erbjuda engage-
mang. Just nu söker vi särskilt efter 
frivilliga för Vit Jul, föreningsfaddrar, 
alkoholnormen och styrelsekurser. Är 
du själv intresserad eller behöver din 
förening hjälp med punktsinsats? 
Mejla till ostergotland@iogt.se.  

Utmana Alkoholnormen! 

Starta en studiecirkel i Normalia eller 
en föreningsträff om alkoholnormen. 
Distriktet hjälper till med material, 
inspiration och tips. Cirkelledarutbild-
ning kring Normalia genomförs lör-
dag 28/1 i Linköping. Läs mer på: 
.http://ostergotland.iogt.se/
alkoholnormen/cirkelledarutbildning-
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Med start tisdag den 
24 januari anordnar 
IOGT-NTO Östergöt-
land våra årliga före-
ningsträffar.  
I år ses vi i Motala, 
Linköping och Norr-
köping. Till förenings-
träffarna hoppas vi 
på representanter 
från alla föreningar 
och dessutom många 
intresserade medlemmar.  
 
Vi kommer att diskutera era behov av 
stöd/uppbackning, nya tankar i arbets-
plan 2017-2018 och gå igenom lite ny 
information ifrån förbundet.  
Vi hoppas på ett bra rådslag med 
mycket idéer och synpunkter ifrån er. 
Dessutom så kommer vi fika gott och 
ha det trevligt.  

Välkomna till någon av våra träffar: 
Motala 24 januari, 18.00 på God-
templargården Poppelgatan 6 
Linköping 25 januari, 18.00 i Wavrin-
skysalen, Snickaregatan 2a 
Norrköping 26 januari, 18.00 IOGT-
NTO Gården Norra Promenaden 108 
 
Läs mer: ostergotland.iogt.se/
foreningstraff 

Välkomna att påverka! 
Föreningsträffar på tre orter 

http://ostergotland.iogt.se/alkoholnormen/cirkelledarutbildning-normalia/
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Nya i distriktsstyrelsen! 

På IOGT-NTOs extra distriktsårsmöte 
15 november valdes fyra nya personer 
in i distriktsstyrelsen.  

Lars Lindholm, kassör, 31 år, IOGT-
NTO 5602 Linköping. Blev nykter då 
de som drack inte verkade ha särskilt 
kul och blev medlem i UNF Lansen 
under studierna på universitet 2009.  
 
Sara Nordén, ersättare, 42 år, IOGT-
NTO S.Y.L Linköping. Har bara varit 
medlem drygt ett år och ser spän-
nande utmaningar i integration mellan 
olika kulturer och föreningar.  

 
 
Mahamud Said Dahir, ersättare, 24 
år, IOGT-NTO HornAfro Norrköping. 
Studerar till civilingenjör och engage-
rar sig mycket i integrationsarbetet. 
 
Camilla Albrektsson, ledamot, 45 år, -
NTO 5602 Linköping. Har varit med-
lem sedan 2014 och är mycket aktiv i 
Kamratstödet och för att utmana alko-
holnormen. 
 
Se kontaktuppgifterna för hela styrel-
sen för IOGT-NTO Östergötland på: 
http://ostergotland.iogt.se/

Välkomna till distriktsårsmöte den 1 april i Linköping  
Lördag den 1 april samlas representanter för samtliga föreningar i Östergöt-

land till distriktsårsmöte för att bestämma inriktning för verksamheten 2017-
2018, välja ny distriktsstyrelse samt prioritera vårt gemensamma arbete.  

Utöver förhandlingar väntar tal ifrån vice förbundsordförande Andrine Winter, 
trevliga aktiviteter och kvällssamkväm. Skriv gärna motioner till distriktsårsmö-

tet eller nominera kandidater till IOGT-NTO-distriktet.  
Information med program, tider, anmälan, årsmöteshandlingar m.m. kommer 
fortlöpande att läggas upp på hemsidan: ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote 
Vi hoppas att alla föreningar blir representerade och att även du som inte är 

ombud vill komma på distriktsårsmötet.  
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Rejäl utbildningssatsning 
för föreningar! 

Östergötland har rivstartat redan i 
januari med att göra en stor satsning 
på utbildning för föreningar. Med äm-
nen som kassörsutbildning, inför års-
mötet, styrelsekunskap, interndemo-
krati mm gör vi vårt bästa för att 
sporra våra föreningar till utveckling. 
Idén är att alla våra nya föreningar 
ska ha den kunskap som krävs för att 
smidigt, korrekt och demokratiskt 
driva och utveckla föreningarna. Både 
gamla och nya föreningar ska känna 
sig inkluderade och delaktiga. Alla 
medlemmar i IOGT-NTO Östergötland 
ska känna att deras röst är viktig. 
 
Läs mer och anmäl er på  
ostergotland.iogt.se/utbildning  

Stort tack för alla fina Vit 
jul—insatser! 

Föreningarna i Östergötland slog 
2016 rekord i antalet Vit jul-
aktiviteter. I stort sett varenda dag 
fanns det härliga aktiviteter på flera 
av våra orter.  
Det bjöds på varm dryck och fika till 
dem som lever utanför samhället, på 
självaste julafton. Barn , ungdomar 
och familjer bjöds på fester, pyssel, 
mat, dans, tjejkvällar, bowling, fot-
bollscuper och mycket mer.  

Ett stort tack till alla IOGT-NTO före-
ningar, UNF-föreningar och Junis-
föreningar 
som ser till 
att det finns 
många här-
liga Vit jul-
aktiviteter i 
Östergötland. 


