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Adressbok på gång!
Vi ska ge ut en adressbok där vi och
ni kan hitta kontaktuppgifter till alla
föreningar och verksamheter i Östergötland. Detta kommer också att
läggas upp på distriktets hemsida.
Informera om vad Er förening vill ha
med som kontaktinfo i adressboken.
Mejla namn, adress, tfn, e-post och
ev. Facebooksida eller hemsida till
ostergotland@iogt.se eller ring 01310 40 40. Vi vill ha ert underlag
senast 12 mars. Om allt finns med i
er årsrapport så räcker det med den.

Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang? Varför inte skicka med tips,
nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen?
Skicka in material senast 12 mars 2017 så
publicerar vi i nästa Bladhögen: Maila till
ostergotland@iogt.se

Februari
22 kl. 18.00. IOGT-NTO-kurs för nya
medlemmar. Trädgårdsg 39 i Norrköping
23 kl. 18.00. IOGT-NTO-kurs för nya
medlemmar. Snickareg. 2 Linköping
23 kl. 18.00. Inspirationsträff Internationellt arbete. NBV, Gamla Linköping.
25 kl. 10.00. Utbildning Nya föreningar,
Styrelsens ansvar, medlemsinflytande.
Wavrinskysalen, Snickareg. 2 Linköping
Mars
3 Partypatrull Linköping
4 Vårinspiration, halvdagskurs. Integration -Folknykterhetens vecka. Linköping
8 Internationella Kvinnodagen
11 NBV Cirkelledarutbildning
23 Partypatrull Norrköping
Insamlingsmånad Internationellt

Föreningsträffarna –
bra diskussioner
och direktdemokrati
I januari genomförde vi föreningsträffar i Motala, Linköping och Norrköping.
På samtliga tre träffar blev det härliga
diskussioner om förutsättningarna i
era föreningar, distriktets planer och
nytt ifrån förbundet. Även om villkor
kan skilja mellan föreningarna så är
engagemanget lika beundransvärt.
Mycket av det som fördes fram har
redan nu arbetats in i förslaget till ny
arbetsplan för 2017-2018.
Stort tack till alla som deltog.

Nr 2 2017

Distriktsårsmötet 1 april
Välkomna till distriktsårsmöte lördagen
1 april i Linköping. Det kommer att bli
aktiv demokrati, mycket erfarenhetsutbyten och en härlig fest på kvällen.
Glöm inte att skicka in era ombudsfullmakter och ladda för distriktsårsmötet.
Årsmöteshandlingar med program och
anmälan skickas ut 6 mars.
Distriktsårsmötet genomförs i Globenteatern, Snickaregatan 2A Linköping.
Läs mer på http://ostergotland.iogt.se/
distriktsarsmote/

April
1 Distriktsårsmöte Linköping
18 Motionstopp till Kongressen
22 Kamratstödssamling Norrköping
27 kl. 18.00. Inspirationsträff: Internationellt arbete. NBV, Gamla Linköping

Vill du delta? Saknar transport?
Låt oss lösa det tillsammans!
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Samling för Östergötlands kamratstöd
Kamratstöden i Östergötland samlades lördagen den 28 januari för
att utbyta erfarenheter
och planera gemensamma arrangemang.
En av många härliga
idéer som kom fram var
att redan den 22 april
bjuda in till ett större
erfarenhetsutbyte.

Vårinspiration den 4 mars!

Utbildningssatsning

Föreningar och medlemmar i Östergötland bjuds in till en halvdag med
inspiration och medlemsengagemang.
Programmet är uppdelat i två delar.

Östergötland fortsätter satsningen på
utbildning för föreningar. Med stöd av
studieförbundet NBV har vi genomfört
kassörsutbildningar, styrelseutbildningar, utbildning i att söka bidrag
och vad som är viktigt att tänka på
inför föreningsårsmötet. Vi har genomfört demokratiutbildningar för att
öka känslan av ”vårt IOGT-NTO” och
haft utbildning om Normalia.

Den första delen av handlar om integration. Hur får vi nya och gamla verksamheter inom IOGT-NTO att mötas?
Hur kan vår förening nå invandrare?

Kamratstödet i Norrköpings Göran
Mårtensson bjuder in såhär: - Vi kommer skicka inbjudan till alla kamratstöd som har cirka två timmars restid.
Vi bjuder på fika och mat och hoppas
att många kommer så vi kan ta lärdom av varandra.
IOGT-NTO förbundet är positivt inställda till den typen av träffar och har
även avsatt en slant för att samlingen
ska kunna bli av. Förhoppningen är en
stor uppslutning och att våra fina kamratstöd i Linköping, Söderköping och
Norrköping både dela med sig och få
del av många nya erfarenheter.

.Många

föreningar gör
insatser för att få fler
betalande medlemmar
Våra föreningars inflytande på exempelvis distriktsårsmötet avgörs av antalet betalande medlemmar. Medlemsavgiften är också en viktig inkomstkälla.
Många föreningar gör insatser för att
påminna sina medlemmar om avgiften.
Viktigt, många har ännu inte betalt.
Har du betalt medlemsavgiften 2017?
Leta upp inbetalningskortet eller besök
http://iogt.se/medlemssidor/ för att
betala via kort, sms eller swish. Enkelt!
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Del andra delen handlar om Folknykterhetens Vecka. Här kommer vi praktiskt och tillsammans att planera små
och stora aktiviteter över hela Östergötland för att verkligen nå ut.
Kom på någon eller båda delarna.
Kurspassen är kl. 10-12 och 13-15. Vi
bjuder på fika och lunch. Läs mer på
ostergotland.iogt.se/utbildning.

Vi har haft välbesökta utbildningar
och kommer att fortsätta med fler.
Läs mer och anmäl er på
ostergotland.iogt.se/utbildning.
Vi stöttar särskilt nya föreningar med
fadderföreningar och medlemmar
som vill vara mentorer. Kontakta oss
på ostergotland@iogt.se för mer info.
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