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 Kalendarium  
Januari—maj 

Gott nytt år! 2019 

Januari 
Lokala föreningsårsmöten 

Februari 
Lokala föreningsårsmöten 
2 Vårkonferens Linköping 
22 Värvningskonferens,  
Tollare folkhögskola 

April 
6 Distriktsårsmöte Norrköping 

Maj 
3 Socialt forum. Om vårt sociala arbete. 
Hjälmaregården, Vingåker. 
27 maj-2 juni: Folknykterhetens vecka.  

Läs mer om kommande aktiviteter på 
distriktets hemsida och Facebook-sida:  
http://ostergotland.iogt.se/ 
https://www.facebook.com/
IogtNtoRorelsenOstergotland 

Vill ni informera Östergötland om era  
arrangemang eller tipsa om annat? Skicka 
med tips, nyheter och artiklar till nästa 
Bladhögen senast 10 februari 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Föreningsårsmöten 

Inför föreningens årsmöte ska lite 
olika handlingar tas fram. Distrikts-
styrelsen besöker gärna er förening 
för diskussion om arbetsplan m.m.  

Glöm ej medlemsavgiften 

Nu är det dags att betala medlems-
avgiften för det nya året. Alla medlem-
mar måste betala medlemsavgift och 
därmed bidrar du till IOGT-NTO:s vik-
tiga arbete. Mer information finns på 
https://iogt.se/medlemssidor/ 

Engagera dig i IOGT-NTO 

IOGT-NTO har flera nätverk och  
arbetsgrupper inom olika områden. 
Nu startar vi fler grupper och söker 
dig som är intresserad av en större 
eller mindre insats eller bara hålla dig 
lite extra informerad. Mejla till  
ostergotland@iogt.se. Du behövs! 
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Vårkonferens 2 februari 
Välkommen till vårkonfe-
rens för hela Östergötland 

Lördagen 2 februari kl. 09.30-15 i 
Wavrinskysalen, Snickaregatan 2A i 
Linköping. Fika finns från kl. 09.00. 

Alla medlemmar är hjärtligt väl-
komna. Vi bjuder på lunch och fika!  

Anmälan senast 27 januari via e-post 
ostergotland@iogt.se eller till verk-
samhetsutvecklare Johanna Dahl-
gren, tel. 0733-726263 .Ange ev. 
allergier eller andra matrestriktioner.  

Program vårkonferensen 

Nyheter och planer 2019! 
Vi informerar om verksamheten 
2019 och aktiviteter som är på gång 
samt diskuterar behov och önskemål 
inför kommande årsmöten.  

Vi ska bli fler—Medlemsvärvning! 
2019 kommer IOGT-NTO att satsa på 
att få fler medlemmar. Vi tar upp 
planer, metoder, tips och stöd. 

Verksamhetsutveckling och  
medlemsengagemang! 
Mer lokal verksamhet och fler möjlig-
heter att engagera sig på hemma-
plan eller i olika arbetsgrupper. 

Medverkan av distriktsstyrelsen och 
förbundets verksamhetsutvecklare. 

IQ delar ut diplom för vårt arbete 
med Sober Bar och Partypatruller. 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se


Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland 

http://ostergotland.iogt.se 
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

Alla föreningar och med-
lemmar är välkomna! 

Varje förening har rätt att skicka 
minst två ombud. Föreningar kan 
även skicka observatörer. Alla med-
lemmar är välkomna till distrikts-
årsmötet för att lyssna eller yttra sig.  

Har du ett förslag på något som du vill 
att distriktsårsmötet ska besluta om, 
så kan du skicka in en motion senast 
23 februari till IOGT-NTO Östergöt-
land, Snickareg. 2A, 582 26 Linköping 
eller via e-post: ostergotland@iogt.se. 
Du är också välkommen att ställa 
frågor och lämna synpunkter.  

Distriktsårsmötet är ett utmärkt till-
fälle att träffa medlemmar från hela 
Östergötland samt att få ta del av allt 
som är på gång inom IOGT-NTO.  

Distriktsårsmöte 6 april 

Välkommen till distriktsårsmöte 6 
april på IOGT-NTO-gården Norra  
Promenaden 108, Norrköping. 

Distriktsårsmötet startar kl. 09.30 
med gemensamt öppnande tillsam-
mans med UNF, NSF och Junis.  

Vi serverar morgon- och eftermiddags-
fika samt lunch och håller dessutom 
mötescafét öppet hela dagen.  

På kvällen blir det gemensamt sam-
kväm för alla åldrar.  

Detaljerat program kommer senare 
med tider, priser anmälan m.m. samt 
kringaktiviteter och kvällssamkväm. 
Information och handlingar inför di-
striktsårsmötet kommer fortlöpande 
att finnas på hemsidan: https://
ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote 
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I sommar är det kongress!  

Årets kongress genomförs under sista 
veckan i juni i härliga Örnsköldsvik.  

Mer information om kongressen och 
kommande program m.m. finns på 
http://kongress.iogtntororelsen.se/ 

Kongressen finns också på Facebook:  
https://www.facebook.com/
events/1011172242397141/ 

Detta blir sommarens höjdpunkt.  

IOGT-NTO på sociala medier 

IOGT-NTO finns på sociala medier och 
många medlemmar är aktiva där.  
Här är några tips :  

https://www.facebook.com/iogtnto 

https://twitter.com/IOGTNTO 

https://www.facebook.com/
IogtNtoRorelsenOstergotland/ 

IOGT-NTO Kamratstöd Sverige: 
https://www.facebook.com/
groups/393929960755082/ 

Sluten grupp IOGT-NTO Medlem: 
https://www.facebook.com/
groups/860808687293456/ 

Sluten grupp IOGT-NTO Diskussion 
https://www.facebook.com/
groups/543330785811541/ 

Flera föreningar och Kamratstöd i 
bl.a. Norrköping, Linköping, Motala 
och Söderköping har också egna sidor 
på Facebook. Sök på namn eller ort 
för att ta del av lokal information.  

Du kan enkelt göra en stor insats ge-
nom att vara aktiv på sociala medier! 


