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Tider och aktiviteter distriktsårsmöte 2019 
Lördagen 6 april på IOGT-NTO-gården, Norra Promenaden 108, Norrköping. 

Mötescafét är öppet hela dagen. 
 

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 
13.00 Förhandlingarna fortsätter 
15.00 Fikapaus 
15.30 Förhandlingarna fortsätter 
17.00 Kvällssamkväm 
  
 

Ur kvällsprogrammet: 

 

 

17.00 Ljungsbro Junis-teater framträder på Lilla Teatern med  
Tolvskilling efter en bekant opera 
18.00 Buffémat i Kaffesalen 
19.30 Musikgruppen Stay Close presenterar sitt program om Ted och 
Kenneth Gärdestad och bjuder på deras fina låtar där vi har chans att 
sjunga med. 
 
... samt mingel och snack med goda glada vänner. 
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Föredragningslista 
vid årsmöte med IOGT-NTO Östergötland 6 april 2019 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 distriktsstyrelsens förslag till ersättningar m.m. (sid 14)  
14. Beslut om arbetsplan för 2019-2020 (sid 15-18) 
15. Beslut om budget för 2019 (sid 19) 
16. Beslut om antal ledamöter och ersättare i distriktsstyrelsen samt om deras mandattid  
17. Val av distriktsstyrelse 

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

Ordförande, vice ordförande, en ledamot och en ersättare är valda till 2020. 
18. Val av två ledamöter och en första ersättare i distriktsrådet  
19. Val av två revisorer och två ersättare  
20. Val av fyra ombud med fyra ersättare till IOGT-NTOs kongress 
21. Val av fyra ombud till Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV (prel. antal) 
22. Val av ett ombud med en ersättare till Östergötlands läns nykterhetsförbund, ÖLN 
23. 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) 
24. Val av två revisorer och två suppleanter i IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse 
25. Val av två ledamöter i arbetsgrupp/interimsstyrelse för framtida distrikt Sydost 
26. Val av en ledamot med en ersättare till gemensam valberedning för framtida distrikt Sydost.  
27. Beslut om tid och plats för nästa distriktsårsmöte  
28. Distriktsårsmötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för IOGT-NTO Östergötland år 2018 

Distriktsstyrelse 
Från ordinarie distriktsårsmöte som hölls 2017-04-07. 
Ordförande Jan-Ove Ragnarsson (vald till 2020) 
Vice ordförande Mahamud Said Dahir (vald till 2020) 
Kassör Lars Lindholm (vald till 2019) 
Studieledare Camilla Albrektsson (vald till 2019) 
Ledamöter Peter Olsson (vald till 2019) 
 Dirie Abukar (vald till 2020) 
Ersättare Elisabeth Jerrevång (vald till 2019) 

Nasser Ahmed Alawi (vald till 2020) 
Arbetsutskott Jan-Ove Ragnarsson, Mahamud Said Dahir, Lars Lindholm 
Distriktsrådet Jan-Ove Ragnarsson och Mahamud Said Dahir 

Valda till övriga uppdrag 
Revisorer Birgitta Rydell, Mikael Björnholm 
Ersättare Rainer Lindqvist, Kirsi Vaara 
IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse Per-Åke Andersson och Gustav Bylund som ordinarie med  
 Agneta Gunnarsdotter som ersättare- 
Revisorer Ungdomsstiftelsen Stefan Gustavsson och Lars Lindholm med  
 Mikael Björnholm och Jan-Ove Ragnarsson 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  Representant från IOGT-NTO-föreningarna 3913 Majblomman, 4998 Roxens 
 Fäste, 5602 Linköping, 2074 Gabriel, 2277 Horns Hopp, 2600 Borensberg.  
 

Personal 
Under januari vikarierade Thomas Forss som distriktskonsulent innan han övergick till anställning inom 
NBV. Därefter har distriktet inte haft någon egen personal anställd.  
 
Kongressen 2017 beslutade om en ny personalorganisation inom IOGT-NTO vilket innebar att vår tidigare 
distriktskonsulent Johanna Dahlgren i början av 2018 övergick i förbundsanställning. Hon var då redan 
föräldraledig och började sedan i augusti jobba 25% och från november 75%. Totalt ingår fem verksamhets-
utvecklare i team sydost som jobbar gemensamt för Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och 
Gotland.  
 
Förbundet har under februari och mars 2018 haft Dennis Andersson anställd som vikarie och från april till 
november vikarierade Per-Åke Andersson.  
 
2018 har således präglats av bristande kontinuitet med fyra olika anställda. Det har dessutom tagit tid med 
inkörning och att hitta former för samverkan med teamet. Detta har påverkat verksamheten och bidragit 
till att distriktet inte har lyckats genomföra så mycket som planerat.  
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Sammanträden och styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft ett protokoll-
fört möte. Styrelsen har i varierande grad inom sig fördelat ansvarsområden kring medlemsvärvning, 
medlemengagemang, kommunikation, socialt arbete/kamratstöd, fastigheter, finansiering, alkoholpolitik, 
alkoholnorm, internationellt, integration/nya grupper, föreningskontakter, familjeverksamhet, Interna-
tionellt och Vit Jul. 

Distriktsstyrelserna i Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotland samt verksamhetsutveck-
larna inom Team Sydost samlades till en gemensam planeringshelg på Hornsögården 28-29 april. 

Distriktsexpedition 

Distriktet har under en tid haft överkapacitet på lokaler på expeditionen. Sedan såväl NSF som Stiftelsen 
Camping och Fritid upphört att hyra kontorsrum var delar av distriktsexpeditionen under en tid i huvudsak 
förråd. 

Sedan februari hyr förbundet kontor och del av mötesrum samt parkeringsplatsen. Efter sommaren har 
distriktet hyrt ut delar av lokalerna till IOGT-NTO 5602 i Linköping för att bedriva kamratstöd dagtid. 
Dessutom har uthyrning gjorts till IOGT-NTO S.Y.L. samt fyra olika självhjälpsgrupper utanför IOGT-NTO.  

Flera av rummen har fräschats upp och försetts med ändamålsenliga möbler, främst från IOGT-NTO 5602s 
tidigare lokal. Köket har också fräschats upp med byte av köksskåp och en del extra vitvaror, i huvudsak i 
form av begagnade varor som vi har kunnat köpa för en ringa penning.  

Representation 
Per-Åke Andersson representerade IOGT-NTO Östergötland vid årsmöte med Östergötlands läns nykter-
hetsförbund, ÖLN. Mona Olsson är ny ordförande i ÖLN.  

Peter Olsson, Camilla Albrektsson, Jan-Ove Ragnarsson, Kerstin Lindgren Olsson, Rainer Lindqvist och Ulla 
Johansson representerade IOGT-NTO Östergötland vid medlemsmöte för det nya NBV Öst. 

Distriktsårsmöte 
Distriktsårsmötet hölls 7 april i Norrköping med Norrköpingskretsen som arrangör. Arne Larsson var 
förbundets representant. Vid det gemensamma öppnandet medverkade bl.a. kommunalrådet Lars 
Stjernkvist. IOGT-NTOs årsmöte var välbesökt med 40 ombud och ytterligare några tiotal deltagare.  
Under distriktsårsmötet genomfördes ett gemensamt pass kring #Nykterfrizon och Trygga möten för att 
diskutera sexuella trakasserier och kränkningar samt hur vi skapar trygga mötesformer med respekt och 
delaktighet. Vi antog också ett uttalande mot alkovåldet.  

Föreningskontakter 
I slutet av januari 2018 genomfördes föreningsträffar i Motala, Linköping och Norrköping. 22 september 
anordnades höstkonferens i Linköping. 

Megakursen den 20 oktober i Motala samlade ett tjugotal deltagare förutom föreläsarna. Cancerläkaren 
Maria Albertsson inledde med ett intressant föredrag om alkohol och cancer. Momentum Motala, Agenda 
2030 och de globala målen, Framtidens IOGT-NTO, Mitt IOGT-NTO, Vit jul, smyckestillverkning och pyssel 
var andra inslag på Megakursen.  

Verksamhetsutvecklarna samt delar av styrelsen har besökt flera föreningar i syfte att inspirera lokal-
föreningar till att utveckla verksamheten, värva medlemmar m.m. Distriktsstyrelsens ledamöter har också 
besökt några föreningar i samband med deras årsmöten eller som inbjudna talare vid olika arrangemang. 
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Föreningsutveckling 
Distriktet bedriver fortlöpande dialog med många föreningar för att medverka till stabilisering och utveck-
ling. Vi har särskilt ägnat mycket tid åt att kartlägga status och behov hos våra nya föreningar samt att göra 
riktade insatser för dessa. I mars genomfördes en kurs i Norrköping för nya föreningar. I december genom-
förde vi träffar i Norrköping och Linköping där vi också engagerade personal från Södermanland.  

Årets största utvecklingssatsning har varit Momentum Motala. Verksamhetsutvecklarna inom Team Sydost 
initierade projektet Momentum i Motala vars syfte var att maximalt exponera IOGT-NTO och alkoholfrågan 
med olika aktiviteter i form av program, utställning, tipspromenad, fyra insändare, fråga i kommunfull-
mäktige, Drogkampen, medlemsvärvning, flygbladsutdelning, enkät om alkoholnormen m m. Avsikten var 
att föreningarna skulle tillföras nya medlemmar och att alkohol skulle bli något man pratade om i Motala. 

Resultatet blev ganska magert. Föreningarna ställdes inför ett projekt som man sade Ja till men som inte 
anpassades till deras förutsättningar och blev på så sätt inte en integrerad del av föreningarnas arbete. 
Någon enstaka medlem rekryterades. Poppelgatan blev känt för nya grupper och fick möjligen någon 
hyresgäst. Värvningsaktionen ledde till en kontakt som senare ledde till att verksamhetsutvecklaren Per-
Åke Andersson och länsnykterhetskonsulenten Anna Fjelltjärn under 2,5 tim fick föreläsa på Vadstena 
folkhögskola för ett 70-tal elever och personal om alkohol, hälsa, våld och beroende. 

Ekonomi 
Förbundets stöd till distriktet har förändrats som följd av konsulentreform m.m. Vi har ett verksamhetsstöd 
på 150 kr per betalande medlem samt ett visst omställningsbidrag. Året har ändå gett ett stort överskott, 
främst beroende på betydligt mindre verksamhet än planerat samt reavinst vid försäljning av fonder.  

Projektmedel från förbundet för lokalt utvecklingsarbete 
Flera föreningar har inspirerade av distriktet och verksamhetsutvecklarna sökt pengar från förbundet för 
lokalt utvecklingsarbete ur den s.k. 2-miljonerspotten. Under 2018 har sex föreningar/kretsar beviljats 
medel för åtta olika utvecklingsprojekt där verksamhetsutvecklarna i flertalet fall har varit behjälpliga. 
Totalt har 134 500 kr beviljats för projekten 

Fastigheter 
IOGT-NTO-föreningen 214 i Mjölby har ingen egen verksamhet men en fastighet som distriktsrepresen-
tanter från Junis och IOGT-NTO har engagerat sig i för att försöka utveckla i samarbete med NBV. Arbetet 
har varit framgångsrikt och det är nu verksamhet flertalet kvällar i veckan, främst av NBV.  

Medlemsvärvning 
Distriktet har i viss mån bistått föreningar i medlemsvärvning och annat utåtriktat stöd. Vi har även skapat 
egna forum för värvning i samband med vårt alkoholnormsarbete. På distriktsexpeditionen finns värvar-
material samt profilmaterial i olika former.  

Under året fick IOGT-NTO Östergötland 104 nya medlemmar vilket inte nådde upp till vårt mål på 150 st. 
Distriktet lyckades inte heller nettoöka medlemsantalet som istället minskade med 73 medlemmar. 
Merparten av värvningen har skett i våra nya föreningar och kamratstöd.  

Betalningsfrekvensen har minskat och totalt var det vid årsskiftet 65 % som inte hade betalt sin medlems-
avgift. I slutet av året gjordes extra insatser med föreningsstöd, föreningsbesök och direktkontakter med 
främst medlemmar i nya föreningar vilket fick viss effekt.  
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Alkoholpolitik och alkoholnormen 
Flera föreningar gjorde insatser i samband med Folknykterhetens vecka. Distriktet engagerade sig en del i 
Sober October med material på hemsidan och Facebook samt en debattartikel i länets tidningar. Distriktet 
har även uppmuntrat lokalföreningarna till alkoholpolitiskt arbete. 

Jan-Ove Ragnarsson och Per-Åke Andersson har regelbundet deltagit i förbundets videokonferenser. Den 
alkoholpolitiska gruppen har inte varit särskilt aktiv men finns som resurs för det alkoholpolitiska arbetet.  

I samband med Sober October fanns en debattartikel införd i länets tidningar och vi hade också en del 
andra inslag på Facebook och hemsidan.  

7 november anordnades seminarier om barns fullständiga rättigheter och Junis kommunrapport i 
Linköping, Norrköping och Motala tillsammans med Länsstyrelsen, Junis och ÖLN. Seminarierna var 
välbesökta med totalt över 100 deltagare.  

En rad olika alkoholpolitiska insatser och aktiviteter kring alkoholnormen gjordes i samband med 
Momentum Motala. Drogkampen har arrangerats i Motala och Linköping.  

Vi har hållit föreläsning om alkohol och cancer för Regionala utvecklingsnämndens beredning för folkhälsa. 
Vi har fört samtal om utsatta barn med politiker i Finspång och Motala i samverkan med ÖLN. 

Vi bedriver ett fortlöpande arbete kring alkoholnorm och alkoholfria drycker. Frågorna har tagits upp i olika 
sammanhang och Partypatruller har varit ute för att kolla utbudet av alkoholfritt på restauranger och barer. 
Vi har även medverkat med Sober Bar för att profilera alkoholfria drycker och IOGT-NTO-rörelsen i 
samband med Motordagen i Igelfors, rockfestivalen Skogsröjet i Rejmyre och Stadsfesten i Linköping. 
I slutet av 2018 fick vi utmärkelse som IQ-projekt för både Sober Bar och Partypatruller.  

Utåtriktade aktiviteter och arrangemang 
Distriktet har på olika sätt varit engagerad i ett antal arrangemang över hela distriktet, ibland i egen regi 
och ibland genom att stötta och underlätta för våra föreningar att delta. Nedan följer några exempel: 

 Seminarier på tre orter om utsatta barn. 
 Tipspromenader på flera orter. 
 Sober bar på Motordagen i Igelfors, Skogsröjet i Rejmyre och Stadsfesten i Linköping. 
 Gästabudet i Söderköping. 
 10-årsjubileum med Öppet hus hos Kamratstödet i Linköping. 
 Flera utåtriktade aktiviteter i samband med Momentum Motala.  
 Världens barninsamlingar. 
 Vit Jul på flera orter för att samla in namnunderskrifter och anordna aktiviteter. 

Kamratstödsverksamhet 
Kamratstödsverksamhet bedrivs i Norrköping, Linköping, Söderköping och Ödeshög. Norrköping har under 
året bl.a. bedrivit café, gruppverksamheter och språkträning för nyanlända. Linköping erbjuder frukost-
servering, fredagsluncher, större lunchbufféer i samband med storhelger samt en hel del uppsökande och 
stödjande verksamhet. Söderköping bedriver medmänskligt stöd och kaffeservering samt arbetsmarknads-
insatser i Möjligheterna Hus. Ödeshög har bl.a. lördagsfrukostar, föreningsaktiviteter med samtal samt ett 
skogslag, med två lönebidragsanställningar. Kamratstöden drivs med ekonomiska anslag från kommunerna. 
I februari anordnades en träff i Söderköping för de olika kamratstöden. I februari anordnades också en 
bussresa till Kamratstödet i Skarpnäck. 
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Internationell verksamhet  
Tillsammans med övriga organisationer som deltar i insamlingen Världens Barn 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. Susanne 
Wieselgren har fått bidrag för kurs om de globala hållbarhetsmålen och gör gärna föreningsbesök med 
föredrag om dessa.  

Studier och kultur 
Inom våra lokala föreningar bedrivs en omfattande studie- och kulturverksamhet. En del av verksamheten 
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.  

Verksamheten inom IOGT-NTO har haft följande omfattning under 2018. Uppgifterna inom parentes är 
omfattningen av NBV-avdelningens hela verksamhet. 

Arrangemang Antal akt Antal deltagare Timmar/Antal 

Studiecirklar 205 264 (2 165) 11 487 (85 406) 
Kulturprogram 280 (4096)   
Annan folkbildning   37 227 (1 901)   1 305 (15 382) 

Av antalet timmar och unika deltagare i studiecirklar står IOGT-NTOs föreningar och distrikt för 13 % resp. 
12 %. Av annan folkbildning står IOGT-NTO för 8 % resp. 12 % och av kulturarrangemang 7 %. 

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 distrikts-
tidning 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.   

På Facebooksidan "IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland" publiceras löpande nyheter om verksamhet och 
kommande arrangemang. I slutet på 2018 hade ca 450 personer tryckt på gilla och får därmed löpande 
information. Vissa av de inlägg som görs på sidan delas och läses av tusentalet människor. Hemsidan har 
uppdaterats med information om bl.a. verksamheter, alkoholnorm och alkoholpolitik. 

Slutord 
2018 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 
gott samarbete under året. 

 
Jan-Ove Ragnarsson Mahamud Said Dahir Lars Lindholm  
 
 
Camilla Albrektsson Peter Olsson Dirie Abukar 
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Medlemmar vid årets slut 2018-12-31 Totalt Betalande Totalt Totalt Totalt Totalt 
Nr Namn Ort 2018 2018 2017 2016 2015 2014 

8 Norrköping Norrköping 63 41 67 72 49 48 
18 Linköping Linköping 51 49 52 59 66 72 
32 Norrköping Norrköping 107 79 105 105 107 94 
52 Union Motala 23 18 24 27 29 32 
79 Vidar  Söderköping 98 85 102 106 90 85 

214 David Mjölby 22 21 22 23 26 26 
414 Valdemar Valdemarsvik 1 0 5 6 5 7 
573 Fridensberg Åtvidaberg 18 17 20 20 20 21 
649 Framåt Motala 34 33 39 40 45 46 
975 Brunneby Minne Ljungsbro 7 7 8 9 9 9 

1117 Sten Åby 13 13 13 13 11 11 
1464 Midnattssolen St Anna 6 6 6 6 6 6 
1547 Manhem Vikbolandet 11 11 12 12 13 13 
1714 Finspång Finspång 25 23 29 34 33 38 
1831 Gustav Wasa Vadstena 21 19 23 28 35 31 
2074 Gabriel Rimforsa 14 13 17 17 18 22 
2277 Horns Hopp Horn 16 15 16 17 17 18 
2600 Borensberg Borensberg 11 11 15 17 18 26 
2995 Urban Hjärne Nykyrka 10 10 10 10 10 11 
3913 Majblomman Norrköping 65 59 69 75 77 76 
4998 Roxens Fäste Linghem 26 24 26 28 32 37 
5505 Klockrike Borensberg 0 0 5 9 9 13 
5602 Linköping Linköping 107 84 102 105 96 100 
6256 IOGT-NTO:s kamratstöd Ödeshög 8 5 8 13 13 16 
6467 Qul 0121 Söderköping 27 20 33 31 25 30 
6639 Daryeel Linköping 1 0 2 13 14 45 
6644 Talo Linköping 24 7 32 43 32 20 
6656 Somaliska Daryeel  Kisa 14 0 29 31 30 2 
6657 Dhallaan Norrköping 4 3 6 12 14 8 
6670 Motala Motala 15 12 15 17 16 19 
6679 Svea Norrköping 6 0 7 9 6 - 
6696 Shibis Linköping 25 0 30 53 57 - 
6712 IOGT-NTO S.Y.L. Linköping 31 11 28 43   

6713 IOGT-NTO Vadstena Vadstena 26 6 23 16   

6722 IOGT-NTO HornAfro Norrköping 57 3 76 109   

6753 IOGT-NTO Rajo Swesom Norrköping 37 20 36 27   

6772 Somaliska Tjejforum Norrköping 27 3 32 23   

6774 IOGT-NTO Faaiz föräldrafören Linköping 17 4 17    

6776 IOGT-NTO Community Norrköping 56 11 61    

6785 IOGT-NTO Integration Norrköping 4 1 4    

6818 IOGT-NTO Swemfa Linköping 5 4 8    

6873 IOGT-NTO Svesom Norrköping 25 1     
 Direktanslutna, distrikt 90 61 84 98 79 83 
 Övriga      6 30 38 
  SUMMA 1248 810 1318 1382 1137 1103 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018 
IOGT-NTO-rörelsen i Östergötlands gemensamma verksamhet  

Distriktsrådets sammansättning efter årsmötena 
Ordförande Birgitta Westerberg Junis 
Sekreterare Gustav Bylund UNF 
Ledamöter Laila Carlsson NSF 
 Vanja Andersson NSF 
 Bengt Sandberg Junis 
 Benjamin Larsson UNF 
 Jan-Ove Ragnarsson IOGT-NTO  
 Mahamud Said Dahir IOGT-NTO  

Distriktsrådet har under 2018 haft två protokollförda sammanträden. Dessutom har gemensamma 
styrelsemöten för de fyra distriktsgrenarna hållits vid ett tillfälle.  

Personal 
Distriktsgrenarna har ingen egen personal utan de verksamhetsutvecklare och konsulenter som finns är 
anställda av respektive förbund.  

Louise Carlén är verksamhetsutvecklare för UNF med placering i Norrköping. Johanna Dahlgren och Per-Åke 
Andersson har varit verksamhetsutvecklare för IOGT-NTO med placering i Linköping. 

Jenny Jansson har varit utvecklingskonsulent för Junis under några månader men avslutat sin 
provanställning i november.  

Emma Olofsson har varit utvecklingskonsulent för NSF med stationering i Västervik. 

Utåtriktade aktiviteter 
En debattartikel publicerades i Motala Tidning 2018-06-09 ”Stoppa förslaget om förlängd öppet-tid för 
nattklubbarna i Motala”; undertecknat Birgitta Westerberg DO Junis, Jan-Ove Ragnarsson DO IOGT-NTO 
och Ulf-Henrik Östlund ordförande IOGT-NTO Vätterbygdens krets. 

En artikel publicerade i samband med valet ”Brist på kommunala beslut ökar våldet” undertecknat DO 
distrikten i Östergötland.  

Verksamhet 
Under året har gemensam inbjudan gjorts till Sommarteater med Pelle Svanslös, Megakursen, Prova-på-
hajk. Megakursen samlade ett 30-tal deltagare från främst IOGT-NTO. Sommarteatern lockade 10-talet 
medlemmar i olika åldrar. Prova-på-hajk fick tyvärr ställas in p.g.a. för få anmälda.  

Distriktsårsmötet genomfördes i Norrköping 7 april med stort deltagande. Förutom gemensamt öppnande 
genomfördes också gemensamma aktivitet kring Trygga möten. 

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

 

Linköping den 16 januari 2019 

Birgitta Westerberg Gustav Bylund Laila Carlsson Vanja Andersson 

Bengt Sandberg Benjamin Larsson Jan-Ove Ragnarsson Mahamud Said Dahir  
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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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Distriktsstyrelsens förslag om ersättningar 

1. Reseersättning till distriktsårsmötet 2020 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårsmötet besluta 

att  distriktet svarar för reseersättning till lokalföreningarnas ombud vid distriktsårsmötet 2020, 

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. 

Distriktsstyrelsens förslag ang. kongressbeslut 
Vid kongressen i Örnsköldsvik kommer beslut att bl.a. tas om framtida organisation för IOGT-NTO. 
Kongressbesluten kan medföra behov av diverse följdbeslut av distriktet.  

Distriktsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund distriktsårsmötet besluta 

att  ge distriktsstyrelsen i uppdrag att besluta i de frågor som krävs för att genomföra kongressbesluten.  

Engagemangsguiden: https://iogt.se/medlemssidor/iogt-nto-engagerar 

  



  
 IOGT-NTO 
 Östergötland 15 

Arbetsplan IOGT-NTO Östergötland 2019-2020 
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 förutsättningar för förverkligandet.  

Arbetsplanen bygger till stora delar vidare på den innevarande arbetsplanen för 2018-2019. Tyngdpunkten 
ligger i något högre grad på att stärka IOGT-NTO genom 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 
IOGT-NTO-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.  

Distriktet ska medverka till fler möjligheter till nykter gemenskap som vi också erbjuder dem som inte är 
medlemmar. Vi ska också ge förutsättningar för fler medlemmar att engagera sig på det sätt som passar 
dem bäst.  

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:  
 Nya föreningar stabiliseras och har god kontakt med övriga föreningar.  
 Fler tillfällen till nykter gemenskap i samverkan med lokala föreningar.  
 Fler föreningar som erbjuder nykter gemenskap till fler människor. 

Aktiviteter:  
 Stimulera nya former av engagemang och möjligheter till olika punktinsatser. 
 Medverka till fler arbetsgrupper, kampanjgrupper, nätverk, Facebookgrupper, digitala 

aktivistgrupper m.m. kring olika aktivitetsområden (alkoholpolitik, alkoholnorm, medlemsvärvning, 
kamratstöd, familjeträffar, sommarfestivaler, integration m.m.). 

 Bussutflykt till Tåkern och Vadstena 28 april tillsammans med övriga distriktsgrenar.  
 Familjedag i Valla med barnteater på friluftsteatern.  
 Trivsel, stolthet och gemenskap genom några distriktsgemensamma arrangemang. I möjlig 

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

 Kamratstödssamling och annat stöd till kamratstödsverksamheterna.  
 Lyfta fram föreningsaktiviteter för hela distriktet samt samverka med föreningar som vill bjuda in 

till distriktsgemensamma familjeaktiviteter eller andra trivselarrangemang. 
 Vidareutveckla distriktets hemsida i samband med lansering av förbundets nya hemsida.  
 Göra insatser mot trakasserier och kränkningar samt lyfta fram mötesformer för ökad delaktighet. 
 Arrangera Sober Cup i fotboll i samverkan med några lokala föreningar.  
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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 nå ut till utomstående.  

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

och idrottsarrangemang. 
 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 och Stadsfesten.  
 Vidareutveckla och bredda Partypatruller för att kolla alkoholfria utbudet och lyfta fram goda 

exempel. 
 Satsning på kampanjen Sober October. 
 Workshop om alkoholkultur-alkoholnormen. (Bör konkretiseras mer). 
 Aktiviteter i samband med Vit Jul. 

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 aktiv 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 samla 
arbetsgrupper samt erbjuda utbildningar, stöd och enkla verktyg för att kunna bedriva ett lokalt 
alkoholpolitiskt arbete i kommunerna. 

Mål: 
 Fler alkoholpolitiska aktiviteter i samverkan med lokala föreningar.  
 Öka kunskaperna och engagemanget mot en liberaliserad narkotikapolitik. 

Aktiviteter: 
 Alkoholpolitiska aktiviteter i samband med EU-valet. 
 Samverka med lokala föreningar, Junis, ÖLN, NBV m.fl. för fler aktiviteter, ökad publicitet samt mer 

aktiv påverkan under Folknykterhetens vecka. 
 Seminarier om medberoende, barn m.m. 
 Aktiviteter kring forskningsrapporterna. 
 Drogkampen i samverkan med lokala föreningar.  
 Insändare, debattartiklar. 
 Alkoholpolitisk kurs.  
 Nya drogpolitiska grupper för fortlöpande drogpolitiskt arbete.  
 Öka kännedom om vårt internationella arbete och begreppet ”Alkohol som utvecklingshinder”.  
 Insatser kring narkotika och arbete mot legalisering, bl.a. genom Ljusmanifestationen mot 

narkotika 1/11.  
 Samverka med NBV kring narkotikaprojektet Prevent, Don’t Promote. 
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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. Utvecklingsarbetet inom Expedition 50 kommer att ställa nya krav.  

Mål: 
 Värvar minst 164 nya medlemmar under 2019, nettoökar medlemsantalet samt ökar andelen 

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

Aktiviteter: 
 Utvecklingssatsning i Söderköping.  
 Hand-handprojekt kring nya grupper i samverkan med NBV.  
 Stöd och samverkan med lokala föreningar för mer systematisk profilering och värvning med 

särskild satsning under Fika för alla i oktober. 
 Profilering och värvning i samband med O-ringen i Norrköping 21-27 juli. Lansering av 0-drinken.  
 Profilering och värvning vid utvalda arrangemang och på utvalda platser.  
 Turné med programerbjudande som erbjuds föreningarna under Fika för alla i oktober. 
 Öka betalningsfrekvensen och särskilt följa upp medlemmar som inte betalat medlemsavgiften.  
 Dialog om utvecklingsarbete i lokala föreningar.  
 Stöd till nya föreningar genom personalresurser, samlingar för nya föreningar, utbildning för 

styrelser m.m. Involvera gamla föreningar och medlemmar i nya gruppers lokala utvecklingsarbete.  
 Medverka i och sprida information om aktuella förbundskampanjer. 
 Öka samverkan med övriga distrikt inom team sydost och förbereda för sammanslagning.  
 Aktiviteter i samverkan med NBV och ÖLN och ökad samverkan kring informationsspridning m.m. 
 Sprida kännedom om utbildningar av förbundet och våra folkhögskolor samt om NBVs 

studiematerial. 
 Höst och vårkonferens för medlemmar och lokala föreningar. 
 Fortsätta med Bladhögen och Föreningsutskick samt en aktiv Facebooksida.  

  

  

Aktuell information finns på hemsidan: https://ostergotland.iogt.se/ 

Besök också vår Facebooksida: 
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland/ 
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Arbetsplan 2019 
Gemensam verksamhet och satsningar för IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland: 

För att utveckla barn- och ungdomsverksamheterna i länet behöver fler ledare rekryteras och 
ledarutveckling ska prioriteras för att få utbildade och bra ledare. 

Under året ska nya grepp prövas för att rekrytera nya ledare inom alla distriktsgrenar. 

En gemensam bussresa anordnas för alla medlemmar och familjer för att utforska Vätternbygden söndagen 
den 28/4 då påstigning sker i Norrköping och Linköping. 

En gemensam familjeaktivitet anordnas också i Lill-Valla lekpark och på Friluftsteatern i Gamla Linköping 
söndagen den 9/6 på eftermiddagen. 

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

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 mer känd. 

Kalendarium 2019 IOGT-NTO Östergötland 
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Bilder från verksamheten 2018 
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