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En kurshelg för dig som är
styrelseledamot, nyvald eller
har varit med kort tid i IOGTNTO:s förenings, krets eller
distriktsstyrelse, och känner
att du vill lära dig mer om
styrelsearbete. En rolig och
givande samling väntar dig!

Kom ihåg!
Skicka in årsrapport efter årsmötet,
om Nil inte redan
gjort det! Om Ni
skickar den till Distriktet så tar vi en
kopia och skickar in
den till förbundet
sedan

Vi kommer fokusera på:
 Hur blir vi ett
framgångsrikt team
genom lagarbete?
 Hur kan styrelsen jobba
för att stärka kontakten
med medlemmarna?
 Protokoll, ett av våra
viktiga papper!
 Olika funktioner i en
styrelse. Ordförande,
kassör, sekreterare och
ledamot. Ett fint ansvar.
Vem gör vad för vem och
varför?
Tid
Start lördag den 2/5 kl 10.00.
Avslut söndag den 3/5 kl
15.00 med fika.
Boka dina resor så du kan
delta på hela samlingen!
Plats
Hotell Hammarstrand för
övernattning och middag
lördag kväll

Vi samarbetar
givetvis med

(nbv.se/Avd/
Mittsverige/NBV-iJamtlands-lan)
063-12 66 00

Konsert på
Lyransgården

Föreningsstyrelse- och politikkurs 2-3 maj
Övrig tid och förtäring på
IOGT-NTO-huset Centrum i
Hammarstrand.
Avgift
300 kr, och då ingår resa,
mat och logi i dubbelrum,
(kraftigt subventionerat av
distriktet). Om någon önskar
enkelrum så betalar man
enkelrumstillägg 300 kr/
natt.

29/4 kl. 19.00
"En sångbukett" med
Brunflosystrar Agnes Olsson,
sång och piano; Sigrid
Lindqvist, sång och Astrid
Domino, sång och flöjt.
Entréavgift 130 kr inkl. fika.

Resa
Sker med billigaste färdsätt,
och samåkning uppmanas i
möjligaste mån.
Anmälan
Du anmäler dig Till
Utvecklingskonsulent HansOlof ”Hansa” Andersson
genom mail;
hans-olof.andersson@iogt.se,
eller så ringer du tel. 0701 908 407

Distriktsexpeditionen stänger
kl. 12.00 på Skärtorsdagen

Glad Påsk

Vi behöver din anmälan
senast måndag den 20:e april
för att kunna boka rum, mat
och andra praktikaliteter.
Ytterligare information
kommer direkt till dig när vi
mottagit din anmälan.
Vid frågor kontakta ”Hansa”

Folknykterhetens vecka 11-17 maj
Årets tema är ”Nu
släcker vi ner
alkoholreklamen”. Det
går givetvis att
kombinera med den
verksamhet som ni
redan har planerat eller
vill genomföra.
Namninsamling
mot alkoholreklam
Samla in så många
underskrifter, med både
förnamn, e-post och postnr,
som möjligt och låt dessa

omvandlas till ett vykort som
skickas via förbundets
hemsida på adress
www.iogt.se/slackner .

Affischera och dela
ut flyers
Beställ material från
förbundet och använd
detta under era
arrangemang eller på
gator och torg.
Meddela gärna om
arrangemang som Ni
ska ha till distriktet på
tel. 063-13 20 45 alt.
jamtland@iogt.se, så att de
kommer med i den
gemensamma marknadsföringen!

