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 Kalendarium  
Januari— februari 2018 

Januari 
17 ÖLN Politikerträff Linköping 
22 Föreningsträff Motala 
23 Föreningsträff Linköping 
24 Föreningsträff Norrköping 

Februari 
1 Studieresa till Kamratstödet och  
Möjligheternas hus i Skarpnäck. 
6 Musikleken 
12 Seminarium Utsatta barn Motala  
15 Kamratstödssamling Söderköping  

Under januari och februari håller alla 
lokala föreningar sina årsmöten.  
Kom till årsmötet för din förening.  
Distriktsstyrelsen kommer också gärna 
på besök i den mån vi hinner och kan.  

Läs mer om kommande aktiviteter på 
distriktets hemsida och Facebook-sida. 
 
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 till nästa 
Bladhögen senast 12 februari 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

På gång i Östergötland  

Föreningsträffar 22, 23, 24 jan 
Vi startar året med lokala träffar för 
föreningar och medlemmar. Välj mel-
lan Motala, Linköping och Norrköping. 
Vi vill ta del av era behov och önske-
mål samt presentera en del planer.  

Studieresa till Skarpnäck 1 feb 
Vi anordnar en bussresa med besök 
på Möjligheternas hus i Skarpnäck 
och deras kamratstödsverksamhet. 
Pris 50 kr per person inkl. lunch.  
Läs mer på hemsidan! 

Seminarium Utsatta barn 12 feb 
Ledande politiker i Motala möter 
Anna Fjelltjärn och Per-Åke Andersson 
i föredrag och samtal om medbero-
ende och utsatta barns situation. 
Godtemplargården Motala kl 18.30. 

Kamratstödssamling 15 feb 
Välkomna till en träff på kamratstödet 
i Söderköping och Möjligheternas hus. 
Vi byter erfarenheter och inspireras.  

Dessutom blir det många årsmöten! 
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Gott nytt 2018!  

Välkomna till ett nytt år med IOGT-NTO 
och ett nytt nummer av Bladhögen.  

Inom IOGT-NTO Östergötland är det full 
fart redan från början av det nya året. 
Kommande vecka genomförs före-
ningsträffar i Motala, Linköping och 
Norrköping för att fånga upp behov hos 
medlemmar och föreningar samt disku-
tera vårt gemensamma arbete.  

I år är det valår vilket motiverar oss att 
vara extra aktiva med folknykterhetens 
vecka, drogkampen och valaktiviteter.  

Nytt år innebär också nya medlems-
avgifter. Betala din medlemsavgift så 
snart som möjligt så det inte glöms bort 
och att vi får pengar till verksamheten.  

 

 

 

#Nykterfrizon fortsätter 

IOGT-NTO har nolltolerans gentemot 
sexuella trakasserier, kränkningar och 
andra diskriminerande handlingar. Vi 
motverkar också aktivt härskartekniker 
och andra former av bristande respekt, 
förminskande och dåligt bemötande. 

Genom initiativet #nykterfrizon har  
frågan lyfts om hur det är i vår egen 
rörelse kring sexism, sexuella trakasse-
rier och övergrepp. Detta kommer att 
fortsätta under 2018 med bl.a. ett  
inslag under distriktsårsmötet.  

Förbundet har kontaktmöjlighet och 
formulär för att dela med sig av sina 
upplevelser på hemsidan http://
iogt.se/medlemssidor/nykterfrizon/ 
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SoberBall i Gränna13 jan 

SoberBall genomfördes i Gränna den 
13 januari. En hel buss med spelare 
åkte iväg från Östergötland för att 
spela inomhusfotboll och umgås.  

Grattis till Community som vann och 
till alla andra lag som kämpade så 
bra. Välkomna till Sober Cup i maj! 

Vit Jul för många barn! 

Runt om i Östergötland ordnade IOGT-
NTO-rörelsen aktiviteter för barn. Här 
är några axplock. Tack för er insats. 
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Kom på föreningsträffar! 

Alla föreningar och medlemmar är 
välkomna till lokala föreningsträffar.  
Vi informerar om verksamheten 2018 
och aktiviteter som är på gång. 

Vi diskuterar era behov, önskemål och 
förslag samt möjligheter till utveckling 
av lokal verksamhet, t.ex. med film-
kvällar eller andra aktiviteter.  

Vi tar också upp IOGT-NTO:s föränd-
ringsarbete inom Expedition 50 och 
andra förbundsnyheter. På träffarna 
medverkar distriktsstyrelsen och NBV.  

Välj bland dessa olika platser:  

Motala: Måndag 22 jan kl. 18.00 
Godtemplaregården Poppelgatan 6. 

Linköping: Tisdag  23 jan kl. 18.00. 
Wavrinskysalen, Snickaregatan 2. 

Norrköping: Onsdag 24 jan kl. 18.00 
IOGT-NTO Majblomman Skördeg. 27. 

Anmälan 21 jan till 070-227 03 36 
eller till ostergotland@iogt.se.  

Årsmötestider 

Alla IOGT-NTO-föreningar ska senast 
28 februari ha genomfört sina års-
möten. Distriktsstyrelsen besöker 
gärna årsmötet och kan också bidra 
med förberedelser av årshandlingar. 

Lördagen den 7 april är det distrikts-
årsmöte i Norrköping. Boka in dagen 
och fundera på förslag till arbets-
planen eller nya ledamöter i distrikts-
styrelsen. Läs mer på hemsidan.  

Är du intresserad av att vara mentor 
åt någon av våra nya föreningar?  
Flera av dem skulle uppskatta att ha 
någon att rådfråga om saker som är 
nya eller ovana för dem. Om du är 
intresserad, ring tel. 070-227 0336 
eller mejla till ostergotland@iogt.se. 

Har du tankar, funderingar och förslag 
kring aktiviteter under 2018? Ring 
konsulenten på tel. 070-227 0336 
eller mejla på ostergotland@iogt.se. 
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