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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. 
 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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