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Tider och aktiviteter distriktsårsmöte 2018 
Lördagen 7 april på IOGT-NTO-gården, Norra Promenaden 108, Norrköping 

8.30 Kaffe serveras i Kaffesalen 
Mötesbyrån öppnar. Registrering av ombud 

9.30  Gemensamt öppnande i Lilla Teatern 
11.00 Distriktsvisa årsmöten  
 IOGT-NTO Lilla Teatern 
 UNF   Galleriet   
 NSF  Nermansalen, 1 tr 
 Junis   NBV:s studielokal, 1 tr 
12.00 Lunch serveras i matsalen 1 tr ner 
 Drop-in-fika hela dagen! 
13.00 Förhandlingarna fortsätter 
13.30 NSF bjuder in till hantverksbordet 
15.00 Fikapaus 
15.30 Trygga möten – resonemang om vårt förhållningssätt – Stora salen 
17.00 Paj-buffé i Stora salen med samkväm 
 Mingel och filmer från vår verksamhet,  ev musikquiz  
 

 

IOGT-NTOs Engagemangsguide 
Engagemangsguiden är en samling tips, idéer, guideblad, mallar och annat som ger dig tips och förslag på 
hur du kan engagera dig och andra. I grunddelen beskrivs vårt sätt att arbete med engagemang, olika 
engagemangsformer, hur vi för engagerande samtal och vilka verktyg vi kan använda. 

Guideblad hjälper dig med tips och förslag för olika insatser som att ordna aktiviteter eller stå i monter.  

Under året planeras inspirationsträffar över hela landet. Vid dessa träffar får du information, får testa 
material och diskutera olika metoder. Vi har också en hel del nytt material på distriktsexpeditionen. 

Läs mer på förbundets hemsida http://iogt.se/medlemssidor/iogt-nto-engagerar/ 
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Föredragningslista 
vid årsmöte med IOGT-NTO Östergötland 7 april 2018 i Norrköping. 

1. Distriktsårsmötets öppnande 
2. Fastställande av föredragningslista (sid 3) 
3. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud och övriga röstberättigade deltagare  
4. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna  
5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet är beslutsmässigt  
6. Val av årsmötesfunktionärer 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Minst två protokolljusterare  
d) Minst två rösträknare  
e) Pressreferent 

7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse (sid 4-11) 
8. Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse (sid 12-13) 
9. Föredragning av revisionsberättelse 
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (sid 12-13) 
11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 
12. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse 
13. Beslut om motioner och förslag (sid 14)  
14. Beslut om ersättningar (sid 14) 
15. Beslut om arbetsplan för 2018-2019 (sid 15-18) 
16. Beslut om budget för 2018 (sid 19) 
17. Beslut om antal ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen samt om deras mandattid  
18. Val av distriktsstyrelse 

a) Ordförande 
b) Vice ordförande 
c) Sekreterare 
d) Ledamot 
e) Ersättare 

Kassör, studieledare, en ledamot och en ersättare är valda till 2019. 
19. Val av två ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet  
20. Val av två revisorer och två ersättare  
21. Val av valberedning varav en sammankallande.  
22. Val av ett ombud med en ersättare till Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV 
23. Val av ett ombud med en ersättare till Östergötlands läns nykterhetsförbund, ÖLN 
24. Val av två ledamöter och en suppleant i IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse  

(samt notering av ledamöter och suppleant valda av IOGT-NTO:s stiftelse Camping och fritid) 
25. Val av två revisorer och två suppleanter i IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse 
26. Beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte  
27. Distriktsårsmötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för IOGT-NTO Östergötland år 2017 

Distriktsstyrelse 
Från ordinarie distriktsårsmöte som hölls 2017-04-01. 
Ordförande Jan-Ove Ragnarsson 
Vice ordförande Helmer Rundblad 
Kassör Lars Lindholm  
Sekreterare Per-Åke Andersson 
Studieledare Camilla Albrektsson 
Ledamöter Peter Olsson 
 Mahamud Said Dahir  
Ersättare Elisabeth Jerrevång  

Samira Osman 
Arbetsutskott Jan-Ove Ragnarsson, Per-Åke Andersson, Lars Lindholm 
Distriktsrådet Jan-Ove Ragnarsson och Per-Åke Andersson 

Valda till övriga uppdrag 
Revisorer Håkan Karlsson, Birgitta Rydell 
Ersättare Rainer Lindqvist, Mikael Björnholm 
IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse Per-Åke Andersson och Carl Wennerstrand som ordinarie med Agneta 
  Gunnarsdotter som ersättare. 
Revisorer Ungdomsstiftelsen Stefan Gustavsson och Lars Lindholm med Mikael Björnholm och Rainer  
  Lindqvist som ersättare. 
 Info: Stiftelsen IOGT-NTO:s Camping och Fritid har till ledamöter i IOGT-

NTO:s Ungdomsstiftelse utsett Bengt Sandberg och Peter Olsson.  
Valberedning  Gösta Andersson, Bo Andersson, Ulf-Henrik Östlund,  
  Elisabet Wärnberg Gerdin, Börje Carlsson samt Bo Axelsson. 
 

Personal 
Distriktskonsulent Carl Wennerstrand (- 11 april) 
  Johanna Dahlgren (1 maj – 31 okt; föräldraledig 1 nov – ) 
  Thomas Forss (1 nov –      ) 
Verksamhetskonsulent Abdi Ahmed Ali ( - 10 april).  
 
Verksamheten har påverkats av konsulentförändringarna under året. Bristen på kontinuitet har gjort att 
avveckling och introduktioner har tagit tid och resurser från verksamheten.  
Kongressen beslutade om en ny personalorganisation inom IOGT-NTO vilket betyder att 
distriktskonsulenten övergår i förbundsanställning under 2018. 
 
Ulrika Jansson har varit förbundets utvecklingskonsulent för bl.a. Östergötland. 

Sammanträden och styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden samt en planeringsdag 21 maj i Finspång.  
Styrelsen har inom sig fördelat ansvarsområden som medlemsvärvning och medlemsvård, information, 
socialt arbete/kamratstöd, fastigheter, finansiering, alkoholpolitik, internationellt.  



  
 IOGT-NTO 
 Östergötland 5

Distriktsexpedition 

Distriktet står med överkapacitet på lokaler på expeditionen. NSF flyttade in under några månader med sin 
konsulent men avvecklade i december sin representation i Östergötland. Stiftelsen Camping och Fritid 
beslutade lämna sitt rum. Förrådsutrymmen har rensats och samlats i ett nytt förråd. 

Kongress 

IOGT-NTO genomförde sin kongressen i Karlstad 28 juni – 1 juli. Ombud för Östergötland var Jan-Ove 
Ragnarsson, Camilla Albrektsson, Peter Olsson samt Per-Åke Andersson. Utöver behandling av ett stort 
antal motioner, var det stora utvecklingsarbetet inom Expedition 50 den verkligt stora frågan under 
kongressen.  

Representation 
Jan-Ove Ragnarsson representerade IOGT-NTO Östergötland vid årsmöte med Östergötlands läns 
nykterhetsförbund.  
Camilla Albrektsson representerade IOGT-NTO Östergötland på NBVs medlemsmöte. 
Per-Åke Andersson representerade vid Lilla Lövhällas 70-årsfirande i augusti. 
Peter Olsson representerade i Horn vid invigningen av tillbyggnaden av IOGT-NTO-lokalen i november. 

Distriktsårsmöte 
Distriktsårsmötet hölls 1 april i Linköping med IOGT-NTO 5602, NSF, UNF Lansen samt Junis Tillsamman som 
värdföreningar. Vice förbundsordförande Andrine Winther var IOGT-NTO-förbundets representant. 

Ekonomi 
För utveckling av verksamheten är distriktets ekonomi beroende av det bidrag som vi erhåller från 
förbundet. Förbundets stöd till distriktet har bestått av ett utvecklingsbidrag på 210 000 kr, av ett 
konsulentstöd på 400 000 kr samt ett verksamhetsstöd på 150 kr per betalande medlem.   

Samverkansprojekt med NBV har också gett vissa men små intäkter till IOGT-NTO-distriktet.  

Föreningskontakter 
Distriktskonsulenten samt delar av styrelsen har besökt många föreningar i syfte att inspirera 
lokalföreningar till att värva, delta i utbildningar och kartlägga behov. De årligen återkommande 
föreningsträffarna genomfördes på tre orter i distriktet. IOGT-NTO Östergötland tackar alla som ställer upp 
och tar sig tid att komma på dessa träffar. 

Det särskilda flyktingprojektet avslutades under året. Distriktskonsulenten och den projektanställda 
verksamhetskonsulenten (- april) har ägnat mycket stöd åt föreningar med flyktinginsatser samt också att 
kartlägga behov och ofta i samarbete med NBV arrangera utbildningar.  

Distriktsstyrelsens ledamöter har också besökt föreningar i samband med deras årsmöten eller som 
inbjudna talare i olika ämnen. 

Föreningsutveckling 
IOGT-NTO Östergötland bedriver löpande en aktiv föreningsutveckling med stöd till våra föreningar. Vi 
stödjer lokala initiativ till utåtriktade arrangemang, hjälper gärna till med alkoholpolitiska inslag eller 
alkoholnormsarbete. Utbildningar har genomförts av distriktskonsulent, styrelse eller förbundets 
utvecklingskonsulent samt någon gång med personer engagerade i NBV. 
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Föreningsutbildning hölls den 22 februari i Norrköping för nya föreningarna med ett tiotal deltagare. 

Den 4 april hölls en ideologiföreläsning hos HornAfro och i maj genomfördes en styrelseutbildning.  

Föreningsutbildning genomfördes den 3 september i Linköping kring grundsatser, rörelsehistoria, 
förbundskurser/-aktiviteter m.m. 

Höstupptakten genomfördes den 16 september vid Naturcentrum i Linköping med 20-talet deltagare. 
Kongressbeslut, framtidsplaner Östergötland, engagemangsformer m m samt en uteaktivitet i vacker miljö. 

Megakursen den 14 oktober samlade 25 deltagare exklusive medverkande från styrelsen. Cannabis och 
khat, IRMA-utbildning, sociala medier, alkohol som utvecklingshinder m.m. var inslag i kursen. 

Distriktet har inom ramen för den s k Höstsatsningen inspirerat till och finansierat lokala aktiviteter. 

Några utbildningar har fått ställas in. 

Projektmedel från förbundet för lokalt utvecklingsarbete 
Flera föreningar har inspirerade av distriktet sökt pengar från förbundet för lokalt utvecklingsarbete (ur den 
s.k. 2-miljonerspotten). Under 2017 har 16 föreningar beviljats medel i 19 projektansökningar där 
distriktskonsulenten i flertalet fall varit behjälplig. Totalt har föreningarna beviljats 280 100 kr att jämföra 
med 2016 års beviljade stöd på 322 700 kr. 

Fastigheter 
IOGT-NTO-föreningen 214 i Mjölby har ingen egen verksamhet men en fastighet som distrikts-
representanter från Junis och IOGT-NTO har engagerat sig i för att försöka utveckla i samarbete med NBV. 
Tre föreningar, 79 Vidar, 2277 Horns Hopp och Norrköpings Godtemplares Byggnadsförening har under 
året beviljats lån för olika ändamål knutna till fastigheter. 

Medlemsvärvning 
Distriktet har bistått lokalföreningarna i medlemsvärvning och annat utåtriktat stöd. Vi har även skapat 
egna forum för värvning i samband med vårt alkoholnormsarbete. Distriktets Sober Bar har bidragit till att 
profilera alkoholfria drycker och IOGT-NTO-rörelsen i samband med rockfestivalen Skogsröjet, Stadsfesten i 
Linköping samt i Finspång på Stora Coop. 

Under året fick IOGT-NTO Östergötland 194 nya medlemmar vilket nästan nådde upp till vårt mål på 200. 
Därav var det 11 UNF-are som fyllde 26 år och övergick till IOGT-NTO. Distriktet lyckades inte nettoöka 
medlemsantalet som istället minskade med 59 medlemmar. Merparten av värvningen har skett i våra nya 
föreningar och kamratstöd. Betalningsfrekvensen har minskat och totalt var det vid årsskiftet 27% som inte 
hade betalt sin medlemsavgift.  

På distriktsexpeditionen finns värvarmaterial och aktivt stöd har getts genom distriktskonsulenten.  

Vit Jul  
Vit Jul genomfördes med aktiviteter i några föreningar för att samla in namnunderskrifter och anordna 
aktiviteter genom sina Junisföreningar. De fyra distriktsordförandena för IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland 
gjorde ett gemensamt uttalande om Vit Jul som infördes i Corren, NT och MVT. 
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Ge barnen en god och vit jul                      C o r r e n     05:55 2017-12-17

DEBATT Barn upplever att vuxna förändras redan efter två glas vin, de ”pratar högre” eller ”beter sig
lite konstigt”. Med kampanjen Vit jul vill vi lyfta frågan om hur barnen känner sig när vuxna dricker
alkohol.

Vit jul-kampanjens syfte är att göra julen till barnens högtid genom att få fler vuxna att välja
alkoholfritt under julhelgen. Vi anordnar också jullovsaktiviteter för att barn och unga som inte kan
eller vill vara hemma ska ha någonstans att ta vägen när skola och fritidsaktiviteter har stängt.

Under alla år som IOGT-NTO-rörelsen arbetat med Vit jul-kampanjen har samma motargument dykt
upp: ”Barnen märker inte om jag dricker några glas till maten.” Men undersökningar visar att barn
märker skillnad vuxnas beteende på ett mycket tidigare stadium än vad vuxna själva tror. Så år tar
kampanjen ett annat grepp och frågar barnen: Hur mycket kan man dricka innan man förändras?

Barnens svar om vuxnas drickande är ofta avslöjande. Det som den vuxne tycker känns skojigt och
mysigt upplever barnen snarare som konstigt och obehagligt. Alltför många barn möter också julen
med en klump magen. För dem är jullovet mer oro än förhoppning. Även julhelgen med de närmaste
möts med blandade känslor där många barn känner oro istället för glädje.

Vi vill därför få vuxna att sätta barnen centrum under julfirandet och fundera på hur man bäst gör
julen till barnens högtid. Vuxna bör samtala med varandra om vad som är viktigt under julen och hur
barnen får känna närhet, tilltro och trygghet. Vi är övertygade om att en Vit jul utan alkohol är en bra
grund för detta.

Med kunskapen om barns upplevelser följer också ett ansvar för oss vuxna, ett ansvar för våra egna
och andras barn samhället. Därför är vår önskan att fler vuxna tar detta ansvar och väljer att fira jul
utan alkohol. Vi uppmanar till en vit jul utan alkohol av solidaritet till barnen och av solidaritet till
andra vuxna med alkoholproblem. Låt barnen stå centrum så att alla barn kan få längta till och
berätta om en vit, god jul.

Birgitta Westerberg Junis Östergötland Benjamin Larsson UNF Östergötland

Karolina Jönsson NSF Östergötland Jan-Ove Ragnarsson IOGT-NTO Östergötland

Alkoholpolitiskt arbete 
En alkoholpolitisk grupp finns som resurs för det alkoholpolitiska arbetet. Distriktet har även uppmuntrat 
lokalföreningarna att i samband med kampanjer, som exempelvis Vit jul, arrangera politikermingel.  

I samband med att Junis lanserade den årliga kommunrapporten anordnades tillsammans med 
Länsstyrelsen, Junis, ÖLN och NBV seminarier i Motala, Finspång, Linköping och Norrköping. Seminarierna 
var välbesökta, totalt ca 150 personer, och samverkan bör fortsätta.  

Politikerträffar anordnades under november i Finspång och Söderköping med gott deltagande i 
Söderköping. Drogkampen arrangerades i Söderköping och Linköping.  

Vi har ett arbete kring alkoholnorm och alkoholfria drycker. Frågorna har tagits upp i olika sammanhang 
och partypatruller är ute för att kolla utbudet av alkoholfritt på restauranger och barer. Vi har även 
medverkat vid flera tillfällen med vårt egna initiativ Sober Bar.  

Ett antal debattartiklar har publicerats under året kring Vit Jul, Sober October, kvinnodagen 8 mars och 25 
november. Reportage har gjorts om olika verksamheter bl a kamratstöden i Linköping och Norrköping. 

Distriktet har också bistått Norrköpingskretsen i en dialog om kommunal konkurrerande verksamhet av 
Cnema i Norrköping som även fått alkoholserveringstillstånd i strid med kommunala mål.  
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Utåtriktade arrangemang 
Distriktet har på olika sätt varit engagerad i ett antal arrangemang över hela distriktet, ibland i egen regi 
och ibland genom att aktivt underlätta för våra föreningar att delta. Nedan följer ett axplock som illustrerar 
bredden på dessa. 

 Frukost- och lunchseminarier på fyra orter om utsatta barn. 
 Tipspromenader på flera orter. 
 Stadsfesten i Linköping och Skogsröjet i Rejmyre med Sober bar. 
 Gästabudet i Söderköping. 
 Öppet hus hos lokalföreningar i Norrköping och Linköping. 
 Fotboll Sober cup i Linköping. 
 Vit Jul aktiviteter på flera orter. 
 Insamlingar för Världens barn. 

Kamratstödsverksamhet 
Kamratstödsverksamhet bedrivs i Linköping, Söderköping och Norrköping. Kamratstödet i Linköping har 
flyttat från Järnvägsgatan till Bjälbogatan. Kamratstöden drivs med ekonomiska anslag från kommunerna. 
Norrköping har under 2017 bedrivit café, byggt ut gruppverksamheter, arrangerat fester och språkträning 
för nyanlända. Linköping erbjuder frukostservering, fredagsluncher, större lunchbufféer i samband med 
storhelger samt en hel del uppsökande och stödjande verksamhet. Söderköping bedriver medmänskligt 
stöd och kaffeservering samt arbetsmarknadsinsatser i Möjligheterna Hus.  

Kamratstöden i Östergötland har stärkt sitt samarbete, bl.a. genom att distriktet anordnat kamratstöds-
träffar vår (22/4) med ca 25 deltagare och höst (13/11) med 12 deltagare. 

Internationell verksamhet  
Tillsammans med övriga organisationer som deltar i insamlingen Världens Barns deltog IOGT-NTO på flera 
orter i Östergötland. Till största delen sker insamlingen genom bössinsamling på gator och torg. Insamlade 
medel används bland annat till IOGT-NTO:s utvecklingssamarbete i Asien, Afrika och västra Balkan.  

Den 12 oktober arrangerades en utbildning för de somaliska IOGT-NTO-föreningarna om möjligheter att 
söka biståndsmedel från Forum Syd för projekt för att kanalisera sitt engagemang för Somalia. 18 personer 
deltog exkl de två föreläsarna från Forum Syd. 

Insatser för flyktingar och nyanlända 
Under 2016 fick distriktet projektpengar för en stor riktad satsning för asylsökande. Projektet avslutades i 
december 2016 men en del av verksamheten fortsatte även under 2017. Vi bibehöll också projektanställ-
ningen av Abdi Ahmed till 2017-04-10 för att få resurser för att stötta de verksamheter som var igång samt 
annan verksamhet i nya föreningar. I varierande omfattning har flera av våra föreningar fortsatt att bedriva 
integrationsverksamhet. 
 

Studier och kultur 
Inom våra lokala föreningar genomförs en omfattande studie- och kulturverksamhet. En del av verksam-
heten är intern inom föreningarna och en del vänder sig till allmänheten. I flera fall är IOGT-NTO-
medlemmar cirkelledare för cirklar som är riktade till allmänheten. All studieverksamhet sker i samarbete 
med NBV.  
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Verksamheten inom IOGT-NTO har haft följande omfattning under 2017. Uppgifterna inom parentes är 
omfattningen av NBV-avdelningens hela verksamhet. (*) gäller antal kulturprogram: 

Arrangemang Antal Antal delt Timmar/Antal 
 Studiecirklar 202 303 (1 977) 11 539 (62 385) 
 Kulturprogram 284 284 (4 776)  
 Annan folkbildning  41 206 (1 443)   1 285 (12 416) 

Av antalet timmar och unika deltagare i studiecirklar står IOGT-NTOs föreningar och distrikt för 18 resp. 
15%. Av annan folkbildning står IOGT-NTO för 10 resp. 14% och av kulturarrangemang 6%. 

Information och kommunikation  
Distriktet bedriver intern kommunikation via direkta föreningsutskick, distriktstidningen Bladhögen, e-post 
till medlemmar samt kombinerad intern och extern information via Facebook och hemsidan. Vår 
distriktstidning Bladhögen har utkommit med 11 nummer under året. Tidningen skickas ut via e-post samt 
via brev till de föreningar som saknar e-postadress. Föreningsutskick via post har gått till samtliga 
föreningar vid fem tillfällen.   

Facebooksidan "IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland" är gemensam för Junis, UNF, NSF och IOGT-NTO men 
det är i huvudsak IOGT-NTO som gör inlägg på sidan. Där publiceras löpande nyheter om verksamhet och 
kommande arrangemang. I slutet på 2017 hade ca 440 personer (+40 under 2017) tryckt på gilla och får 
därmed löpande information. Vissa av de inlägg som görs på sidan delas och läses av tusentalet människor. 
Vid tre tillfällen har vi annonserat på Facebook för totalt 3 000 kr och då nått betydligt fler personer.  

Hemsidan har uppdaterats med en hel del information kring alkoholnorm och alkoholpolitik, engagemang 
och verksamhet. 

Slutord 
2017 var ett år där distriktets verksamhet påverkades av återkommande personalbyten. Verksamheten har 
fokuserat mycket på utbildning av gamla och nya medlemmar och föreningar. Det alkoholpolitiska arbetet 
har getts plats inte minst genom samarbetet med Junis kring utsatta barn i ett flertal kommuner. Vi ser en 
betydande aktivitet i föreningar som bildats de senaste åren och kamratstödsverksamheten är framgångsrik 
med ökat samhälleligt stöd. Lokala satsningar på fastigheter är också glädjande för framtiden. 

Distriktsstyrelsen tackar personal, föreningar och medlemmar för goda insatser liksom NBV och ÖLN för 
samarbete under året. 

 
 
Jan-Ove Ragnarsson Helmer Rundblad Lars Lindholm  
 
 
Per-Åke Andersson Camilla Albrektsson Peter Olsson Mahamud Said Dahir  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2017 
IOGT-NTO-rörelsen i Östergötlands gemensamma verksamhet  

Distriktsrådets sammansättning efter årsmötena 
Ordförande Birgitta Westerberg Junis 
Sekreterare Gustav Bylund UNF 
Ledamöter Sebastian Ekeroth NSF 
 Vanja Andersson NSF 
 Bengt Sandberg Junis 
 Benjamin Larsson UNF 
 Jan-Ove Ragnarsson IOGT-NTO  
 Per-Åke Andersson IOGT-NTO  

Distriktsrådet har under 2017 haft tre protokollförda sammanträden. Dessutom har gemensamma 
styrelsemöten för de fyra distriktsgrenarna hållits vid två tillfällen.  

Personal 
Följande konsulenter har varit underställda av de separata organisationsgrenarna: 

Louise Carlén har varit verksamhetsutvecklare för UNF med placering i Norrköping. Carl Wennerstrand och 
Abdi Ahmed har fram till april varit anställda åt IOGT-NTO-distriktet med placering i Linköping. Johanna 
Dahlgren anställdes i maj som distriktskonsulent för IOGT-NTO och är föräldraledig sedan 2017-11-01 då 
Thomas Forss började som vikarie.  

NSF har dessutom haft konsulenter som arbetar direkt gentemot respektive kår. Dennis Andersson slutade 
som konsulent 2017-11-30. 

Utåtriktade arrangemang 
De fyra distriktsordförandena gjorde ett gemensamt uttalande för kampanjen Vit jul vilket infördes i flera 
tidningar. Kampanjen har också engagerat många föreningar och medlemmar att samla namn och att göra 
olika arrangemang.  

Verksamhet 
Under året har gemensam inbjudan gjorts till Megakursen, Prova-på-hajk och Luciafirande. Megakursen 
samlade ett 30-tal deltagare från främst IOGT-NTO. Megakursen innehöll ett smörgåsbord av ämnen som 
Alkohol som utvecklingshinder, Alkoholnormen och Normalia, Verksamhetsfinansiering, Cannabis och Khat, 
Profilering och värvning, Sociala medier, Socialt arbete/familjeverksamhet och medlemsregistret IRMA. 

Prova-på-hajk och Luciafirande fick tyvärr ställas in p.g.a. för få anmälda.  

Slutord 
Distriktsrådet framför ett tack till alla våra medlemmar och till personalen för ett mycket gott arbete. 

 

Linköping den 27 februari 2018 

 

Birgitta Westerberg Gustav Bylund Sebastian Ekeroth Vanja Andersson 

Bengt Sandberg Benjamin Larsson Jan-Ove Ragnarsson Per-Åke Andersson  
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Distriktsstyrelsens förslag om valberedning 
Vid distriktsårsmötet 2017 fick distriktsstyrelsen i uppdrag enligt § 35 att se över processen för hur 
valberedningen utses. En grupp inom distriktsstyrelsen har utrett frågan och styrelsen lämnar härmed 
följande redovisning och förslag.  

1. De tre kretsstyrelserna bär gemensamt uppdraget att utgöra valberedning i distriktet och att 
föreslå kandidater till olika uppdrag. Samordningsansvaret kan vara rullande från år till år. 

2. Senast den 10 januari meddelar distriktsstyrelsen samtliga tre kretsstyrelser vilka uppdrag som är 
kända för att bli vakanta. 

3. Vid distriktsstyrelsens februarimöte deltar en representant från vardera kretsstyrelsen för 
diskussioner och ev. för korta intervjuer. 

4. Valberedningen levererar ett förslag (så långt det är färdigt) för utskick med distriktsårsmötes-
handlingarna. Ett slutligt förslag, om annat, läggs fram vid distriktsårsmötet. Om det fortfarande 
föreligger vakanser vid utskicket kan valberedningen uppmana ombuden att komma in med förslag. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att kretsstyrelserna utgör valberedning till distriktsårsmötet 2019 

att beslutet om process för att utse valberedning gäller till dess annat beslutas. 

 

Distriktsstyrelsens förslag om ersättningar 

1. Reseersättning till distriktsårsmötet 2019 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  distriktet svarar för reseersättning till lokalföreningarnas ombud vid distriktsårsmötet 2019, 

att  samåkning skall ske och ersättning utgår för billigaste färdsätt, som går att utnyttja. 

 

2. Sammanträdesarvoden och reseersättning 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  inga sammanträdesarvoden utgår, 

att  distriktet håller med förtäring till ett värde av max 50 kr/person och sammanträde utslaget på året, 

att  reseersättning utbetalas för billigaste färdsätt och då egen bil måste användas utgår ersättning med 
18,50 kr/mil (motsvarar skattefri bilersättning), samt  

att   ersättning under 40 kr ej utbetalas. 
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Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2018-2019 
Arbetsplanen bygger på mål och verksamhetsinriktningen som fastställdes på kongressen 2017 och som är 
styrande för IOGT-NTO på alla nivåer. Mål och verksamhetsinriktningen 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 områden samt vissa förutsättningar för förverkligandet.  

Arbetsplanen bygger till stora delar vidare på den innevarande arbetsplanen för 2017-2018. Tyngdpunkten 
ligger i något högre grad på att få fler medlemmar, ökat engagemang och väl fungerande föreningar. Den 
nya arbetsplanen är också något kortare och mindre detaljerad.  

IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 
Distriktet ska på olika sätt stödja våra lokala föreningar som är basen för IOGT-NTOs arbete. Tillsammans 
ska vi erbjuda en nykter gemenskap och uppfattas som en modern traditionell folkrörelse.  

En viktig del är att ge förutsättningar för fler medlemmar att engagera sig på det sätt som passar dem bäst. 
IOGT-NTO i Sverige har som mål att starta minst 50 nya engagemangsformer varje år. Utöver engagemang i 
en lokal förening kan medlemmar engagera sig i exempelvis nätverk, kampanjer, arbetsgrupper, kamrat-
stödsverksamheter, sociala företag eller digitala aktivistgrupper. 

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och mångfald med respekt för varandra och med nolltolerans mot 
trakasserier och kränkningar. Vi arbetar också mot rasism och för en solidarisk samhällsutveckling med ett 
globalt perspektiv. 

Mål:  
 Fler föreningar som jobbar med lokalt utvecklingsarbete. 
 Nya föreningar stabiliseras och har god kontakt med övriga föreningar.  
 Ytterligare två nya föreningar eller nya verksamheter i befintliga föreningar. 
 Fler tillfällen till nykter gemenskap i samverkan med lokala föreningar.  

Aktiviteter:  
 Familjeutflykter, kulturaktiviteter, nöjen och fester för att skapa trivsel, stolthet och gemenskap.  

I första hand ska detta ske i samverkan med lokala föreningar, NBV, närliggande distrikt eller andra 
samverkansparter.  

 Erbjuda stimulansbidrag till föreningar som vill bjuda in till distriktsgemensamma familjeaktiviteter 
eller andra trivselarrangemang. 

 Göra insatser mot trakasserier och kränkningar samt lyfta fram mötesformer för ökad delaktighet. 
 Stimulera nya former av engagemang, bl.a. genom förbundets Engagemangsguide och tematräffar 

kring engagemangsformer samt möjligheter till olika punktinsatser. 
 Skapa arbetsgrupper, nätverk, Facebookgrupper m.m. kring olika aktivitetsområden (alkoholpolitik, 

alkoholnorm, medlemsvärvning, kamratstöd, familjeträffar, sommarfestivaler, integration m.m.). 
 Stödja genomförande av Sober cup och ytterligare fotbollsturnering. 
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IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
IOGT-NTO har som mål att bidra till att fler vuxna ifrågasätter och utmanar alkoholnormen. Här kan många 
olika insatser göras av såväl distriktet som lokala föreningar och enskilda medlemmar. Distriktet har dragit 
igång flera insatser för att på olika sätt utmana och ifrågasätta den starka alkoholnormen. Detta ska 
utvecklas och breddas för att involvera fler och i ännu högre grad nåt ut till utomstående.  

Mål:  
 Fler vuxna ifrågasätter alkoholnormen i samband med storhelger samt nöjes-, kultur- och 

idrottsarrangemang. 
 Fler organisationer ifrågasätter alkoholnormen genom alkoholpolicy eller riktlinjer för 

arrangemang.  
 Fler medlemmar engagerar sig för att utmana alkoholnormen.  
 Bidrar till att öka utbudet och efterfrågan av alkoholfria drycker. 

Aktiviteter:  
 Medverka med Sober Bar på Skogsröjet, Augustifesten, Stadsfesten och liknande större festivaler.  
 Vidareutveckla partypatruller som kollar alkoholfria utbudet och lyfter fram goda exempel. 
 Genomföra en workshop om alkoholkultur och alkoholnorm.  
 Medverka i förbundets insamlings- och påverkanskampanj Glasklar. 
 Genomföra insatser kring kampanjen Sober October och få andra att ställa upp på en vit månad.  
 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 har som mål att bidra till att priset på alkohol höjs, tillgängligheten begränsas och alkoholreklam 
förbjuds. Mycket av det lokala arbetet handlar om att upprätthålla och stärka en restriktiv alkoholpolitik.  

Distriktet ska bidra till en levande alkoholpolitisk debatt i Östergötland genom egna insatser samt genom 
att 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: 
 Östergötland tar initiativ kring alkoholens belastning på sjukvården.  
 Publicitet och aktiv påverkan under Folknykterhetens vecka. 
 Minst 10 alkoholpolitiska aktiviteter under valrörelsen. 

Aktiviteter: 
 Seminarier kring medberoende, barn i missbruksmiljöer och forskningsrapporter. 
 Uppmärksamma barn i missbruksmiljöer tillsammans med Junis, ÖLN m.fl.  
 Samverka med lokala föreningar, Junis, ÖLN, NBV m.fl. kring Folknykterhetens vecka. 
 Valkampanj baserat på förbundets kampanjmaterial med stöd till lokala insatser. 
 Genomföra Drogkampen i samverkan med lokala föreningar.  
 Utveckla möjligheter för enskilda medlemmar att engagera sig kring alkoholpolitik genom 

alkoholpolitisk grupp, punktinsatser, inslag på sociala medier m.m.  
 Öka kännedom om vårt internationella arbete och begreppet ”Alkohol som utvecklingshinder”.  
 Insatser mot legalisering av narkotika.  
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IOGT-NTO:s förutsättningar för att förverkliga Mål och verksamhetsinriktningen 
Förutsättningarna för att vi ska uppfylla de olika målen är en stark folkrörelse med goda resurser och 
många engagerade medlemmar. Vi behöver också kompetenta förtroendevalda, ändamålsenliga lokaler 
och god ekonomi.  

Mål: 
 Värvar minst 150 nya medlemmar per år under 2018 och 2019, nettoökar medlemsantalet samt 

ökar andelen betalande medlemmar.  
 Fler kompetenta förtroendevalda och fler ideologiskt skolade medlemmar. 
 Fler föreningar som utvecklar den lokala föreningsverksamheten.  

Aktiviteter: 
 Profilering och värvning med särskild satsning under mars och oktober (Fika för alla).  

Stöd och samverkan med lokala föreningar för mer systematisk medlemsvärvning.  
 Dialog om utvecklingsarbete i lokala föreningar med särskild satsning i västra Östergötland i 

samverkan med NBV.  
 Lokala samlingar för föreningar och gemensam samling för nya föreningar. 
 Utbildning för styrelser i nya föreningar och medlemsskolning för nya medlemmar.  
 Engagera föreningar och medlemmar i stöd och utveckling av nya föreningar/grupper, bl.a. genom 

fadderföreningar och mentorer.  
 Stödja föreningar och medlemmar att vara aktiva på Facebook och andra sociala medier genom 

bl.a. utbildningar och informationsspridning.  
 Utveckla distriktets adressbok.  
 Fortsätta med Bladhögen och Föreningsutskick 
 Medverka i och sprida information om aktuella förbundskampanjer. 
 Sprida kännedom om utbildningar av förbundet och våra folkhögskolor samt om NBVs 

studiematerial. 
 Öka samverkan med närliggande distrikt, i synnerhet kring utbildningar och medlemsträffar.  

Detta särskilt gentemot Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotland med vilka vi numera har 
gemensamma verksamhetsutvecklare. 

 Insatser för att öka betalningsfrekvensen för medlemsavgiften.  
 Stödja föreningar att få projektmedel från förbundet samt externa bidrag. 
 Stödja föreningar att utveckla föreningslokalen samt förmedla möjligheter till stöd från förbundet 

och Våra Gårdar.  
 Aktiviteter av och i samverkan med NBV och ÖLN och andra samarbetspartners.  

 

 

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger  
inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 
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ARBETSPLAN för år 2018 
IOGT-NTO-rörelsen i Östergötlands gemensamma verksamhet  
Barn-och ungdomsverksamheterna har ett fortsatt stort behov av ledarrekrytering och ledarutveckling. 
Under året ska nya grepp prövas för att rekrytera nya ledare inom övriga distriktsgrenar.  

För att öka kännedomen om scouting kommer NSF att bjuda in övriga distriktsgrenar till en prova-på-hajk 
där tillfälle också ges till information om scouting, scoutgrupper och ledarinsatser. 

Världens barn är en insamlingskampanj som engagerar alla åldrar och som betyder mycket för IOGT-NTO-
rörelsens internationella arbete. Distrikten ska underlätta och uppmuntra lokala insamlingsaktiviteter. 

Vit jul är en gemensam kampanj för IOGT-NTO-rörelsen och genomförs främst lokalt. På distriktsnivå ska vi 
inspirera och stötta lokala aktiviteter samt bidra till att kampanjen blir ännu mer känd. 

Vi strävar gemensamt efter att nå ut till allmänheten och sprida kunskap om alkoholpolitik och gynnsamma 
förebyggande åtgärder, strategier och satsningar som ökar den drogfria zonen genom uttalanden, artiklar, 
seminarier och kontakt med media. 

Vi bjuder in till en gemensam familjeaktivitet i besök på nya lekparken Lill-Valla och Friluftsteatern i Gamla 
Linköping som i år spelar Pelle Svanslös. Vi ska också tillgodose önskemål om något gemensamt 
trivselarrangemang under året i samverkan med någon eller några lokala föreningar. 

Kalendarium IOGT-NTO Östergötland 
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Bilder från verksamheten 2017 
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