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 Kalendarium Maj-juni 2017  

Maj  
5-7 Socialt Forum Vingåker 
13 NBVs verksamhetskonferens i  
 Linköping 
16 Drogkampen Söderköping 
18 Seminarium kring Junisrapporten  
   ”Rätten till stöd är vuxnas ansvar” 
    Motala och Finspång 
22-28 Folknykterhetens vecka  
23 Drogkampen Linköping 
25 Folknykterhetens dag  
25 Sober Cup i Skäggetorp, Linköping  
 
Juni-Juli  
23 juni Midsommar på Lilla Lövhälla 
27 juni – 2 juli IOGT-NTO- rörelsens 
kongresser, Karlstad 
 
Läs mer om kommande aktiviteter på 
distriktets hemsida och Facebooksida. 
 
Vill du delta? Saknar transport?  
Låt oss lösa det tillsammans! 

Vill ni informera Östergötland om era  
arrangemang eller tipsa om annat? Skicka 
med tips, nyheter och artiklar eller till nästa 
Bladhögen senast  12 maj 2017 så  
publicerar vi i nästa nummer: Maila till  
ostergotland@iogt.se 

Kongressen i Karlstad 

Årets stora höjdpunkt för IOGT-NTO-
rörelsen är kongressen i Karlstad. 
Kongressen pågår 28 juni till 2 juli 
och är öppen för alla medlemmar.  

Vid kongressen blir det många viktiga 
diskussioner och beslut om IOGT-
NTOs framtid. Varje distrikt har utsett 
ombud men alla som vill kan delta 
samt ta del av alla handlingar.  

Förutom förhandlingar kommer det 
att bli olika arrangemang, utflykter, 
seminarier och gemenskap.  

Besök kongressens hemsida för mer 
information och detaljerat program:  
http://kongress.iogtntororelsen.se/. 
Sista anmälningsdag är den 17 maj! 
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Årets distriktsårsmöte i Linköping 
lockade många ombud och andra del-
tagare. Årsmötet inleddes med ge-
mensamt öppnande för alla distrikts-
grenar med högtidligheter och tal av 
olika gäster. Den traditionella Interna-
tionella insamlingen gav hela 5109 kr! 
 
Under IOGT-NTOs förhandlingar ägna-
des en hel del tid åt grupparbete kring 
den nya arbetsplanen med många och 
engagerade diskussioner.  

På kvällen serverades utsökt middag.  
Därefter bjöds på utomordentlig  
underhållning av Junisgruppen  
Tillsammans som framförde musikalen 
Anastasia till allmän uppskattning.  
 

 
Tack till alla som bidrog till ett så stimulerande och framåtsyftande distrikts-
årsmöte. Nu har vi en utmaning att också uppfylla våra gemensamma planer!  

Läs mer om distriktsårsmötet på http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/. 
Där finns alla årsmöteshandlingar samt reportage, bilder och filmer.  

Välbesökt distriktsårsmöte för IOGT-NTO Östergötland 

http://kongress.iogtntororelsen.se/
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Nya distriktsstyrelsen  

Ordförande: Jan-Ove Ragnarsson,  
Tel. 0739 123935.  
E-post: janoveragnarsson@gmail.com  
Vice ordförande: Helmer Rundblad. 
Tel. 0701 452420.  
E-post: reijmyre@hotmail.com  
Sekreterare: Per-Åke Andersson.  
Tel. 0708 505915.  
E-post: per-ake.andersson@iogt.se 
Kassör: Lars Lindholm.  
Tel. 0703 018894.  
E-post: larlin@lysator.liu.se 
Studieledare: Camilla Albrektsson. 
Tel. 0728 597873.  
E-post: camillaoasen@gmail.com  
Ledamöter: Peter Olsson.  
Tel. 0706 755097.  
E-post: 256olsson@telia.com.  
Mahamud Said Dahir.  
Tel. 0722 784419.  
E-post: said.dahir.1992@gmail.com 
Ersättare: Elisabeth Jerrevång,  
Tel. 011340019.  
E-post: elisabeth.jerrevang@iogt.se 
Samira Osman. Tel. 0727 644665.  
E-post: istabra08@hotmail.com  

Här är några axplock ur den nya  
arbetsplanen som ska genomföras i 
samverkan med lokala föreningar:  

Utvecklingsarbete i lokala föreningar  

Belysa alkoholnormen och genom-
föra aktiviteter kring Normalia. 

Aktiviteter i samband med Vit Jul. 

Profilering och opinionsbildning vid 
externa arrangemang.  

Insatser kring ANDT-strategin.  

Seminarier om alkoholens belast-
ning på sjukvården och restriktiv 
alkoholpolitik   

Minst 200 nya medlemmar per år. 

Öka medlemsengagemanget och 
tydliggöra punktinsatser. 

Stöd till nya föreningar samt integ-
ration med övriga IOGT-NTO 

Nya former för familjeverksamhet  

Prova-på-hajk tillsammans med NSF 

Kontakta distriktet om tips och förslag 
Hela arbetsplanen finns på hemsidan: 
http://ostergotland.iogt.se/
distriktsarsmote/ 

Ny arbetsplan och styrelse för IOGT-NTO Östergötland  
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Folknykterhetens vecka 

Folknykterhetens vecka är nykterhets-
rörelsens stora kampanjvecka som i 
år infaller den sista veckan i maj.  
Huvudtemat för 2017 är att propa-
gera mot alkoholreklam.  

Förbundet har tagit fram kampanj-
material, faktaunderlag och aktivitets-
tips för små och stora insatser. Där 
finns också insändarmallar och un-
derlag för att synas i sociala medier.   

Sista dag för beställning av kampanj-
material från förbundet är 15 maj.  
Läs mer på http://iogt.se/
folknykterhetens-vecka-2017/. 

I Östergötland satsar vi på flera olika 
aktiviteter med seminarier, Drogkam-
pen, Sober Cup i fotboll samt stöd till 
lokala insatser. För mer info: Kontakta 
Per-Åke Andersson, tel 070 8505915. 
 
 
 
 

Alkoholen stör vilket vi uppmärksam-
mar med kampanjen #alkoholstör.  

Nu ökar vi engagemanget! 

IOGT-NTO satsar nu mer på att få fler 
som engagerar sig. Nya material har 
tagits fram med olika tips och hjälp-
medel. Läs mer på http://iogt.se/
medlemssidor/iogt-nto-engagerar/.   
Vi har en särskild lista över punkt-
insatser för den som inte vill ta på sig 
styrelseuppdrag men ändå hjälpa till: 
 

Profilera IOGT-NTO  
Skriva i Bladhögen och på hemsidan 
Delta i diskussioner på sociala medier 
Alkoholpolitisk opinionsbildning 
Utmana alkoholnormen, cirkel Normalia 
Bemanna Sober bar 
Restaurangbesök med Partypatruller 
Vara mentor för nya föreningar 
Vara volontär för insatser för flyktingar 
Fixa administration på expeditionen 
Ringa medlemmar om medlemsavgift 
Jobba med nya intäktskällor 
Hjälpa till med kamratstödsverksamhet 
Hålla kurser i medlemsskolning 
Fixa mat och fika på kurser, tematräffar 
Göra punktinsatser för kampanjer 
Samla pengar till Världens barn 
Propagera för Vit jul 

 
Fundera på vad som passar dig bäst. 
Besök på vår hemsida eller mejla ditt 
intresse till ostergotland@iogt.se 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/

