Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad januari-februari 2014
”Århundradets Kärlekssaga”

Kom ihåg!
 Föreningsårsmöte
ska hållas senast
28 februari 2014.
 Kretsårsmöte ska
hållas senast
15 mars 2014.
 Distriktsårsmötet
hålls den
22 mars 2014 i
Brunflo Ordenshus

Under februari kommer
IOGT-NTO, i ett samarbete
med Teater
Västernorrland, att
arrangera två
teaterföreställningar i
länet. Diktverket
som nu blir pjäs
skildrar
Märta Tikkanens
äktenskap med Henrik
Tikkanen. Ett äktenskap där
kärlekens starka band slits
isär av bindningen till ett
missbruk. En finstämd,
poetisk, brutal med ilska och
med knivskarp humor

På ett föreningsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

På ett kretsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

a) fastställande av föredragningslista

a) fastställande av
föredragningslista

b) fastställande av antalet närvarande medlemmar

b) fastställande av antalet
anmälda och närvarande
ombud och övriga
röstberättigade deltagare

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare
och två protokolljusterare
f) föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse
h) föredragning av revisionsberättelse

063-12 66 00

24/2 Hammarstrand,
Centrum, kl. 19.00
Info. 070-6914364

Förenings– och kretsårsmöten

d) ställningstagande till om årsmötet är beslutsmässigt

(nbv.se/Avd/
Mittsverige/NBV-iJamtlands-lan)

22/2 Brunflo Ordenshus
kl. 18.00. Entré 140 kr.
Info: 070-334 59 77

Följande årsmötesdatum har
kommit distriktet till
kännedom. (Givetvis kan även
föreningar, kretsar och en del
andra organisationer som ej
nämns här ha sina årsmöten
inplanerade) Att datumen
nämns här utgör inte heller
någon kallelse till nämnda
årsmöten. Uppdateringar
kommer att finnas på
distriktets hemsida.

 9/2 Lf 2240 Jätten, Hara
kl. 12.00 på Hara
Bygdegård

 13/2 Lf 318 Lyran, Fåker

c) ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna

Vi samarbetar
givetvis med

skriven skildring. Det direkta
tilltalet både rubbar, roar och
berör. Regissör
Catherine Parment har
tillsammans med
skådespelare Gisela
Nilsson utforskat
texterna som skildrar
Märta och Henriks
livsöde.

Årsmötesdatum

c) ställningstagande till om
kretsårsmötet har kallats
enligt stadgarna
d) ställningstagande till om
kretsårsmötet är
beslutsmässigt
e) val av ordförande och
sekreterare för mötet,
rösträknare och två
protokoll justerare
f) föredragning av
kretsstyrelsens
verksamhetsberättelse

h) fastställande av resultaträkning och balansräkning

f) föredragning av
kretsstyrelsens ekonomiska
berättelse

i) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen

g) föredragning av eventuella
andra verksamhetsberättelser

Forts. se nästa sida

Forts. se nästa sida

kl. 19.00 på Lyransgården

 15/2 Lf 600 Näcken,
Stugun kl. 12.00 hemma
hos Gudrun och John-Erik
i Borglunda

 15/2 Lf 277 Breidablick,
Östersund kl. 13.00 i
Pelarsalen, Östersund

 16/2 Lf 387 Strålen,
Hammerdal kl. 11.00

 16/2 Lf 287 Odens sal,
Östersund kl. 14.00 i IOGT
-NTO-lokalen i Odensala

 18/2 Lf 6504 Räddningsplankan, Östersund kl.
18.00 i Pelarsalen,
Gränsg. 9, Östersund

 21/2 Lf 312 Liljan, Ås
kl. 13.00, Kungsgården

 23/2 Lf 655 Norrskenet,
Strömsund kl. 14.00

 23/2 Lf 299 Kälarne
Sällhet, Kälarne kl. 15.00
Hotell Kälarne

 25/2 Lf 522 Välkommen
till frihet, Hammarstrand,
kl. 19.00, Centrum

 3/3 Lf 6393 Skutan, Åre
kommun i Lillkyrkan,
Järpen kl. 19.00

Var God Vänd

Forts. Föreningsårsmöte
j)

beslut om motioner och
förslag

k)

beslut om ersättningar

l)

beslut om arbetsplan för
tiden fram till nästa årsmöte

m) beslut om eventuell lokal
medlemsavgift för det
kommande kalenderåret
n) beslut om budget för det
pågående kalenderåret
o)

beslut om antal ledamöter, minst fem, och ersättare i styrelsen

p) val av ordförande, vice
ordförande, sekreterare,
kassör och studieledare
samt eventuella ytterligare ledamöter och ersättare i styrelsen

Forts. Kretsårsmöte
i) föredragning av
revisionsberättelse
j) fastställande av resultaträkning och balansräkning

 5/3 Östersunds kommun-

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i
kretsstyrelsen
l) beslut om motioner och
förslag
m) beslut om ersättningar
n) beslut om arbetsplan för
det pågående kalenderåret
o) beslut om föreningsavgift
till kretsen
p) beslut om budget för det
pågående kalenderåret

q) val av två revisorer och minst en
ersättare
r)

val av valberedning och
eventuella ersättare

s)

val av ansvarig juniorledare om föreningen bedriver juniorverksamhet

t)

val av ombud och ersättare till distriktsårsmötet

u) val av ombud och ersättare till IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöte om föreningen
bedriver juniorverksamhet

q) beslut om antal ledamöter,
minst fem, i kretsstyrelsen
samt om deras mandattid
r) val av ordförande, vice
ordförande, sekreterare,
kassör, studieledare,
eventuella ytterligare
ledamöter och fyra
ersättare i kretsstyrelsen
s) val av två revisorer och två
ersättare

val av ombud och ersättare till kretsårsmötet om
föreningen tillhör en krets

t) val av valberedning med
tre ledamöter, varav en
sammankallande

x)

eventuella ytterligare val

y)

beslut om tid, plats och
kallelsesätt för nästa årsmöte

u) eventuellt val av
distriktsårsmötesombud

beslut om eventuella
andra frågor som finns
med i kallelsen

v) beslut om tid och plats för
nästa kretsårsmöte
w) beslut om eventuella andra
frågor som finns med i
kallelsen

”Sångbus” med Las Divas
Den 18/2 blir det sångbus på
Centrum
Hammarstrand kl.
19.00. med Las Divas
(Angelika Lindahl,
sopran; Camilla
Karlsson, mezzo-

Hoting kl. 18.00 i Smyrnas
lokal
krets kl. 18.00 i IOGTNTO-lokalen, Odensala/
Östersund

 22/3 Junis-distriktet i kl.
09.00 Brunflo Ordenshus

 22/3 IOGT-NTO-distriktet
kl. 10.30 i Brunflo
Ordenshus

 22-23/3 UNF-distriktet i
Brunflo Ordenshus

 23/4 Länsnykterhetsförbundet kl. 19.00 i TRlokalen, Östersund

 26/4 NBV MittSverige på
Centrum, Hammarstrand

 29/4 Östersunds Godtemplares Byggnads-AB:s
årsstämma i IOGT-NTOlokalen Odensala

v)

z)

Forts. Årsmötesdatum

 4/3 Lf 4984 Klippan,

sopran; Anna Brandt, alt; Astrid
Åslin, piano och Tina
Didriksson, Cello)
De har med sig Estrad
Norrs Jan Löfgren,
Tomas Nyqvist och Lars
Ericsson. Mer info. På
070-6914364

Vit februari
Även i år så kan den som vill,
utan att vara
medlem i
IOGT-NTO, fira
en Vit Februari.
Detta
kombineras
med en mängd
arrangemang, huvudsakligen
i Strömsunds kommun. Ett
arrangemang är också klart i
Gamla Tingshuset i
Östersund den 5/2 kl. 19.00,
där bl.a. Andreas Eriksson
och Angelica Mattiasson
medverkar.

Musikleken
Årets upplaga av tävlingen
Musikleken, arrangerad av NBV,
går av stapeln den 4 februari.
Många lag från IOGT-NTO, har
redan anmält
sig.
Om den som
inte tillhör
något av dessa
lag, men ändå
vill ha möjligheten att vara med
och tävla, kan kontakta
expeditionen.

