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Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2017-2018 
Arbetsplanen bygger vidare på den innevarande arbetsplanen för 2016-2017. Tyngdpunkten ligger på mål 
och aktiviteter inom IOGT-NTOs strategi samt mål och verksamhetsinriktningen som är styrande för IOGT-
NTO på alla nivåer. Strategin består av följande tre delar:  

 IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 
 IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
 IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 

Arbetsplanen omfattar dessa tre strategiområden samt förutsättningar för att strategin ska kunna nås.  

IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 
Föreningarna är basen för IOGT-NTOs arbete. Tillsammans ska vi erbjuda en nykter gemenskap och 
uppfattas som en modern traditionell folkrörelse. Distriktet ska på olika sätt stödja våra lokala föreningar. 
En del av detta sker genom fortlöpande konsulentstöd, föreningsbesök och informationsspridning. 
Dessutom ska vi genomföra insatser som särskilt syftar till att stötta våra nya föreningar.  

Mål:  
 Startar kamratstöd på ytterligare en ort. 
 Startar ytterligare två nya föreningar eller nya verksamheter i befintliga föreningar. 
 Utvecklar kännetecken för en modern, traditionell folkrörelse. 
 Uppmuntrar och stöttar föreningar att jobba med lokalt utvecklingsarbete och profilering i sociala 

medier. 

Aktiviteter:  
 Dialog om utvecklingsarbete i lokala föreningar med särskild inriktning på konsolidering av nya 

verksamheter. 
 Vidareutveckling och breddning av kamratstödsverksamheten mot hela familjen samt andra 

insatser kring familjer med missbruk. 
 Kamratstödssamlingar vår och höst, gärna i samverkan med närliggande distrikt. 
 Stötta föreningar som vill arbeta med riktade insatser till flyktingar och invandrare.  
 Stimulera föreningsverksamheter kring kamratstöd, medberoende, rasism och sociala insatser.  
 Utåtriktat sommararrangemang i samverkan med övriga nykterhetsrörelsen. 
 Insatser och stöd för att öka distriktets, föreningars och medlemmars aktiviteter på sociala medier.  
 Varje månad profilera något som kännetecknar en modern, traditionell folkrörelse. 

IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
IOGT-NTO-distriktet har påbörjat ett ambitiöst arbete för att på olika sätt utmana och ifrågasätta den starka 
alkoholnormen. Detta ska utvecklas och breddas med en mångfald av stora och små insatser av såväl 
distriktet som föreningar och enskilda medlemmar.  

Mål:  
 Belyser alkoholnormen, särskilt i samband med storhelger samt nöjes-, kultur- och 

idrottsarrangemang. 
 Får fler organisationer att ifrågasätta alkoholnormen genom alkoholpolicy eller riktlinjer för 

arrangemang.  
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 Bidrar till att öka utbudet och efterfrågan av alkoholfria drycker. 
 Initierar minst tio aktiviteter kring studiematerialet Normalia. 

Aktiviteter:  
 Aktiviteter i minst åtta kommuner för att uppmärksamma alkoholnormen, i första hand i 

samverkan med lokala föreningar.  
 Träffar, enkäter, skrivelser, seminarier, tips, goda exempel m.m. till ideella organisationer med 

syftet att utarbeta alkoholpolicy och interna riktlinjer. 
 Skapa en sammanställning av alkoholpolicies inom kommuner, universitetet, regionen m.fl. som 

underlag vid kontakter med organisationer. 
 Vidareutveckla partypatruller som kollar alkoholfria utbudet och lyfter fram goda exempel. 
 Medverka med Sober Bar på Skogsröjet, Augustifesten, Stadsfesten och liknande större festivaler.  
 Profilering och opinionsbildning vid minst tre andra större externa arrangemang som Söderköpings 

Gästabud, Husbyfjöls marknad, Ulrika marknad m.fl.  
 Informationsspridning, cirkelledarutbildning m.m. för att starta cirklar i Normalia samt olika 

kringaktiviteter om alkoholnormen.  
 Dialog och debatt kring alkoholnorm och alkoholfritt genom seminarier, aktiv medverkan på sociala 

medier, tidningar m.m. samt annonsering på Facebook.  
 Uppmuntra utomstående att göra insatser kring alkoholnormen, t.ex. genom studentuppsats, 

tidningsreportage, temaaktiviteter m.m. 
 Stödja och genomföra ledar- och föräldrautbildningar kring alkohol och alkoholnormer.  
 Aktiviteter i samband med Vit Jul i form av mingel, lokala ambassadörer, tidningsinslag m.m. samt 

stöd till lokala aktiviteter i våra föreningar.  

IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 
IOGT-NTO ska vara en stark och aktiv alkoholpolitisk aktör som bidrar till en levande alkoholpolitisk debatt i 
Östergötland. Distriktet ska göra egna insatser men också samverka med och stötta föreningar och 
medlemmar till egna insatser. Detta ska ske genom att erbjuda utbildningar, stöd och enkla verktyg för att 
kunna bedriva ett lokalt alkoholpolitiskt arbete i kommunerna. 

Mål: 
 Får region Östergötland att ta initiativ kring alkoholens belastning på sjukvården.  
 Skapar publicitet och aktiv påverkan under Folknykterhetens vecka. 
 Stödjer insatser kring den nya ANDT-strategin. 

Aktiviteter: 
 Dialog med regionpolitiker om alkoholens roll för folkhälsan och sjukvården.  
 Externa seminarier om alkoholens belastning på sjukvården och restriktiv alkoholpolitik. 
 Utbildningsaktiviteter kring cannabis och khat. 
 Lokala träffar med politiker i samverkan med lokalföreningar.  
 Samverka med lokala föreningar, Junis, ÖLN, NBV m.fl. kring Folknykterhetens vecka. 
 Utveckla möjligheter för enskilda medlemmar att engagera sig kring alkoholpolitik, genom 

alkoholpolitisk grupp, punktinsatser, mediainsatser m.m.  
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IOGT-NTO:s förutsättningar för att förverkliga Mål och 
verksamhetsinriktningen 2017–2018 
Förutsättningarna för att vi ska uppfylla de olika målen under de tre strategiområdena är att vi i många 
bemärkelser är en stark folkrörelse med goda resurser och många engagerade medlemmar.  

Mål: 
 Värvar minst 200 nya medlemmar per år under 2017 och 2018, nettoökar med minst 50 

medlemmar samt ökar andelen betalande medlemmar.  
 Har fler kompetenta förtroendevalda och fler ideologiskt skolade medlemmar. 
 Har fler föreningar som utvecklar den lokala föreningsverksamheten.  
 Har fler föreningar som medverkar i Världens barn och andra insamlingsaktiviteter. 

Föreningskontakter, föreningsutveckling, medlemsvärvning och information 
 Särskild satsning på föreningsutveckling på mindre och medelstora orter.  
 Mer aktiv och systematisk medlemsvärvning, främst genom stöd och medverkan i lokala 

medlemsvärvningsaktiviteter.  
 Föreningsträffar på tre orter i början av året kring föreningsutveckling och lokal samverkan. 
 Höstupptakt för alla IOGT-NTO-föreningar lördag 16 september i Linköping.  
 Bladhögen ges ut med ca 10 nummer per år. 
 Föreningsutskick till alla föreningar 4-5 gånger per år enligt en fastställd plan. 
 Utveckla hemsidan ytterligare för att göra den mer levande och tydligare profilerad. 
 Koppla event på Facebook så att de syns på hemsidan. 
 Bjuda in äldre UNF-medlemmar i närområdet till föreningsaktiviteter eller andra arrangemang. 
 Hitta gemensamma intressefrågor i olika föreningar och utifrån dessa skapa nätverk över 

föreningsgränserna. 
 Adressbok över alla aktiva föreningar samt information på distriktets hemsida om alla aktiva 

föreningar med länkar till eventuell egen föreningshemsida, Facebooksida m.m.  

Stöd till nya föreningar samt integration med övriga IOGT-NTO 
 Fortlöpande besök och andra kontakter med nya föreningar utifrån respektive förenings behov.  
 Utbildningar av förtroendevalda, styrelsefunktionärer och medlemmar samt erbjuda medlems-

skolningsinsatser som kan genomföras internt inom respektive förening.  
 Ambassadörer bland förtroendevalda i de nya föreningarna och som utbildas särskilt för att kunna 

stötta andra nya föreningar.  
 Mentor för varje ny förening i form av någon engagerad och erfaren medlem från annan förening.  
 Föreslå fadderförning till varje ny förening med särskild uppgift att hitta samverkan och 

gemensamma insatser. 

Medlemsengagemang 
 Insatser för att öka medlemsengagemanget, särskilt genom förbundets nya Engagemangsguide, 

bl.a. genom tematräffar kring engagemangsformer samt möjligheter till olika punktinsatser.  
 Arbetsgrupper, nätverk, facebookgrupper m.m. kring olika aktivitetsområden (alkoholpolitik, 

alkoholnorm, medlemsvärvning, kamratstöd, familjeträffar, sommarfestivaler, integration m.m.). 
 Tydliggöra punktinsatser via Föreningsutskick, Bladhögen, Facebooksidan och hemsidan m.m. 
 Personlig kontakt med medlemmar i samverkan med lokala föreningar, särskilt riktade till 

nyvärvade, yngre, direktanslutna, nyinflyttade och ej betalande medlemmar. 
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 Skapa stolthet genom att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på medlemsengagemang. 
 Heldagskurser vår och höst, gärna i samverkan med närliggande distrikt.  
 Utveckla och erbjuda nya former för familjeverksamhet i samverkan med några lokala föreningar.  
 Verka för trivselaktiviteter särskilt riktade till äldre medlemmar.  

Internationellt 
 Distriktet ökar spridningen av kunskap om vårt internationella arbete och begreppet ”Alkohol som 

utvecklingshinder”.  
 Föreningarna stimuleras att delta i det lokala insamlingsarbetet för Världens barn.  
 Föreningarna uppmuntras att ta kontakt för lokal samverkan men också med andra organisationer.  

Lokaler och ekonomi 
 Stöd till lokalföreningar att utveckla föreningslokalen. 
 Bevakning och stöd i fastighetsfrågor i samverkan med Våra Gårdar.  
 Skapa nya intäktsmöjligheter till distriktet i form av fondmedel, projektbidrag, extern samverkan.  
 Stödja lokalföreningar att få projektmedel från förbundet samt externa bidrag. 

Samverkan 
 I samverkan med Junis och NSF skapa möjligheter för information till IOGT-NTO-medlemmar om 

ledarinsatser och ledarutveckling. 
 Prova-på-hajk tillsammans med NSF med information om scouting, scoutgrupper och ledarinsatser.  
 Gemensam Megakurs till hösten för flera distriktsgrenar. 
 Utveckla informationsspridning till medlemmar och föreningar inom hela IOGT-NTO-rörelsen i 

Östergötland.  
 Samverkan med närliggande distrikt kring kurser, medlemsarrangemang m.m. Här ska vi medverka i 

samverkansdiskussioner tillsammans med förbundet.  
 Samverkan med NBV, ÖLN, bl.a. kring alkoholpolitik, alkoholnorm, medberoende, utbildning m.m. 
 Samverkan med externa aktörer, t.ex. kommuner, Länsstyrelsen, region Östergötland, länets 

riksdagspolitiker m.fl. 
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