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Kom ihåg!
Nästa månadsblad gäller för
novemberdecember och
material ska vara
inlämnat
31 oktober

Vi samarbetar
givetvis med

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

Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad september-oktober 2015
Utbildning för ”Möjliggörare”

IOGT-NTO-distrikten i
Jämtlands resp.
Västernorrlands län erbjuder
en utbildning för Dig som
 Kan engagera dig i vår
verksamhet minst
25 timmar i månaden i ett
år framåt
 Kan delta vid tre
kurstillfällen 2015-2016
 Arbetar aktivt med
obligatoriska
uppgifter
mellan
träffarna
 Är med och
påbörjar ett
mer långsiktigt
lokalt projekt

23-25 Februari 2016
bägge tillfällena på Hotell
Hallstaberget, Sollefteå
och
9-12 Maj 2016
Tollare Folkhögskola,
Stockholm
Ämnen som kommer att
behandlas är bl.a.
 IOGT-NTO:s mål och
verksamhetsinriktning

i Hara Föreningshus
(Jättenborg)
söndag 27 sep.
kl. 19.00
Föreningen Jätten
arrangerar och entréavgiften
är 150 kr och inkl. fika.
Mer info. på telefon 063410 00

finansiera arrangemang

 Ledarskap
 Junis (IOGT-NTO:s
barnorganisation)
verksamhet
 Medlemsrekrytering och
ledarrekrytering
 NBV och folkbildning
 Studiecirkeln som metod
 Alkoholpolitik
 Social verksamhet
 Opinionsbildning ‒
påverkansarbete
Distrikten bekostar resor,
mat och logi i dubbelrum.
Väljer du att bo i enkelrum
kostar det 2 000:- för alla
sju nätterna.

Kurstillfällena är
17-19
November 2015
samt

KINGEN

 Föreningskunskap
 Föreningsutveckling,

Mer info går att få från
expeditionen.

Värvning/Fika
Skördeför alla
fest/Kafferep

Höstens värvningskampanj
har redan startat, men det
finns fortfarande möjlighet
att boka värvardisken.
För de föreningar som så
önskar så hjälper distriktet
till i den utsträckning som
det finns möjlighet till. Förbundets kampanj ”Fika för
alla” , som Ni ju fått info. om
tidigare, går ju väldigt bra att
kombinera med värvning.
Distriktet har
också
sett till
att det
finns ett
lager av
värvarblock,
så att det är
bara höra av sig
så har Ni dem
dagen efter.

lördag 3 oktober
kl 14.00 i Pelarsalen ,
Gränsg. 9 (ing. gården) Östersund
Föreningen Breidablick arrangerar. Fri entré! Skördealster att lotta ut mottages
tacksamt. Info tfn 06351 62 29.

Ha en bra
höst!

