Höstsatsningen
Låt oss ordna extra mycket verksamhet i höst och vinter!
IOGT-NTO-distriktet vill stimulera till mer verksamhet och engagemang i
Östergötland och har därför avsatt pengar och spånat idéer för att kunna stötta
och inspirera till verksamhet ute i föreningarna. Verksamhet som går att få
stimulansbidrag från distriktet för är bland annat:
 Föreläsningar
 Filmvisningar + samtal
 Tema-utställningar
 Värvning och profilering med Sober bar på större arrangemang och
mässor m.m.
 Språkcafé och läxhjälp
 Familjeverksamhet och utflykter
 Vit jul-aktiviteter
 Gratisplatser på förbundskurser
Det är lätt att ansöka om bidrag för verksamhet som ligger inom ramen för
höstsatsningen. Formulera bara en kort beskrivning av planerad verksamhet,
motivering till varför den är viktig samt bifoga en uppskattning av hur mycket
verksamheten/aktiviteten kan kosta och hur mycket pengar ni söker. Om ni har
frågor om höstsatsningen så går det bra att maila till ostergotland@iogt.se eller
ringa till nummer 070-227 03 36.

Exempel på några konkreta idéer till verksamhet som vi uppmuntrar:
Filmvisning + samtal
Ordna en filmvisning med efterföljande samtal/diskussion + fika. Förslag på
filmer som kan visas är exempelvis Svinalängorna, Så som i himmelen, Vi barn
från Bahnhof Zoo, Mig äger ingen osv. Diskutera gärna hur vi som IOGT-NTOmedlemmar kan arbeta mer med medberoende, barn i utsatta miljöer,
missbruk, demokrati osv. Filmen kan visas internt eller externt, men kom ihåg
att ni inte kan ta en deltagaravgift från de som kommer och ser filmen. Om ni
annonserar externt så får ni inte ange filmens titel, det kan ni däremot göra i
den interna marknadsföringen. NBV står för licensen och distriktet kan bidra
med ett stimulansbidrag för andra eventuella kostnader för exempelvis
marknadsföring eller fika. Vilka filmer som är okej att visa kan du se på:
www.swedishfilm.com (det är väldigt många).
Familjeutflykt
Om ni ordnar en familjeaktivitet som är öppen för medlemmar från hela
distriktet så kan ni få ett stimulansbidrag för detta. Det kan exempelvis röra sig
om en utflykt, där distriktet kan stå för en del av kostnaden för bussresa och
eventuella inträden och liknande, så att deltagaravgiften blir lägre.
Gratisplatser på förbundskurser
Vill du kanske åka på en kurs på Tollare Folkhögskola, men tycker att det är lite
för dyrt för att du ska vara beredd att betala kursen själv? Sök bidrag från
distriktet genom att formulera en kort motivering till varför just du bör delta på
kursen och vad det kan ge dig och din förening.

