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 Kalendarium  
Mars — maj 2018 

Mars 
8  Internationella kvinnodagen 
13 Våra Gårdars fastighetsträff  
Linköping.  
24-25 Styrelseutbildning och valbered-
ningsutbildning, Tollare Folkhögskola. 
Hela mars: Värvningskampanj! 

April 
7 Distriktsårsmöte Norrköping  
12 Telefon/videomöte om Alkoholpolitik 
med Lina Glans, Socialdepartementet.  

Maj 
4-6 Socialt Forum, Vingåker  
7-13 Folknykterhetens vecka. Tema:  
Alkohol och våld. Mer info kommer.   

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

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 mars 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Nytt från våra viktiga 
samarbetspartner  

NBV har öppnat kontor med studie-
lokaler på Poppelgatan 6 i Motala. 
Detta är ett led i NBVs utvecklingsar-
bete och satsning på att stärka verk-
samheten i västra Östergötland. Ny 
verksamhetsutvecklare är Thomas 
Forss som nås på tel. 072-548 43 36, 
e-post thomas.forss@nbv.se.  

Östergötlands läns nykterhetsförbund 
anordnade 17 januari politikerträff 
där konsulent Anna Fjelltjärn och 
IOGT-NTOs förbundsordförande 
Johnny Mostacero medverkade.   

IOGT-NTO har ett mycket gott sam-
arbete med NBV och ÖLN vilket vi vill 
fortsätta att utveckla under 2018.  
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Distriktsårsmöte 7 april  

Lördagen den 7 april är det distrikts-
årsmöte på IOGT-NTO-gården i Norr-
köping. Det blir gemensam årsmötes-
dag för IOGT-NTO, Junis, UNF och NSF.  

Mötesbyrån öppnar kl. 08.30 med fika 
och gemensamt öppnande är kl. 09.30 
på Lilla Teatern. På kvällen blir det ge-
mensamt samkväm.  

På distriktsårsmötet kommer vi att få 
besök av Arne Larsson från förbunds-
styrelsen. Han kommer att berätta om 
förbundets prioriteringar samt annat 
aktuellt inom IOGT-NTO.  

Boka in dagen redan nu och uppmana 
andra medlemmar att komma så att vi 
får ett riktigt välbesökt årsmöte.  

Fundera på förslag till nya arbetsplanen 
eller annat som berör verksamheten i 
Östergötland. Du är också välkommen 
att mejla synpunkter eller frågor till 
ostergotland@iogt.se.  

Valberedningen vill gärna få förslag till  
nya ledamöter i distriktsstyrelsen samt 
de andra val som ska göras. Kontakta 
Ulf-Henrik Östlund, .073 6828996,  
e-post: uh.ostlund@comhem.se.  

Mer information finns på hemsidan  
http://ostergotland.iogt.se/
distriktsarsmote/. Där kommer också 
att finnas med detaljer om anmälan 
samt årsmöteshandlingar.  

Välkomna till Norrköping 7 april! 
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Seminarium Medberoende 

12 februari anordnade IOGT-NTO ett 
nytt seminarium på temat utsatta 
barn och medberoende, denna gång i 
Motala. Seminariet leddes av Anna 
Fjelltjärn och Per-Åke Andersson och 
ett tiotal kommunpolitiker deltog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminariet fick stort genomslag i me-
dia med artikel i både Corren och 
Motala Vadstena tidning. http://
corren.se/nyheter/motala/vi-maste-
prata-om-alkoholens-effekter-i-
samhallet-om5001673.aspx. 

Nya seminarier planeras under året 
tillsammans med Junis Östergötland. 

Kamratstödsträffar 

1 Februari anordnade IOGT-NTO  
Östergötland en studieresa till Möjlig-
heternas hus i Skarpnäck och deras 
kamratstödsverksamhet. Ett 20-tal 
personer deltog och fick en heldag 
kring socialt arbete och kamratstöd.  

15 februari samlades kamratstöden i 
Östergötland till en träff i Söderköping 
för erfarenhetsutbyte och dialog om 
gemensamma insatser.  

Första torsdagen i varje månad är det 
telefon/videokonferens för kamrat-
stöd och andra socialt intresserade. 
Kontakta Mattias Eriksson om du vill 
delta, tel. 076 710 7428.  
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Lokala föreningsträffar 

Sista veckan i januari genomfördes 
lokala träffar i Motala, Linköping och 
Norrköping. Syftet var att diskuterar 
behov, önskemål och möjligheter till 
utveckling av lokal verksamhet.  

Alla träffarna var ganska välbesökta 
med flest deltagare i Motala. I Motala  
har också en ny träff ordnats för fort-
satt dialog om samverkan.  

Vi tackar för inspirerande möten och 
återkommer med en del nya förslag i 
kommande arbetsplan.  

Nya konsulenter 

Dennis Andersson är anställd som ny 
vikarie för vår konsulent Johanna 
Dahlgren. Dennis kommer att ingå i 
det nya team av verksamhetsutveck-
lare som har bildats gemensamt för 
Östergötland, Småland och Gotland.  

Dennis är bekant för många sedan sin 
tid som konsulent för NSF. Han har 
kontor på distriktsexpeditionen och  
nås på tel. 0702 270336 eller e-post 
dennis.andersson@iogt.se.  

Detta är ett led i den utveckling av 
konsulentorganisationen som beslöts 
på förra kongressen inom ramen för 
utvecklingsarbetet Expedition 50.  

Chef för detta nya team är Anders 
Karlsson. Han är placerad i Norrkö-
ping och nås på tel.  0733-72 62 33 
eller anders.karlsson@iogt.se.  

 

 

 

 

Anders Dennis 
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