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Folknykterhetens vecka

Kom ihåg!
Ni har väl skickat in
årsrapporterna, efter
Era årsmöten. OBS!
Viktigt att Ni anger
ett bankgiro- plusgiro- eller annat
bankkonto så att
föreningen kan få sin
andel av medlemsavgifterna

Den 6-12 maj (Vecka 19) är årets
datum. Folknykterhetens dag
infaller alltså torsd. den 9 maj,
(Då även den stora kampajen
Tretton14
startar - se till
höger)
Förra årets
tema ”Fest för
alla – Alkoholfri
garanti” blev
en sån succé att vi har valt att

använda oss av det i år igen.
Men detta år vill vi att fokus ska
vara gemenskap.
Ni får gärna, som tidigare år,
rapportera in Era
arrangemang till
distriktsexpeditionen.
Därifrån kommer vi
sedan att distribuera
ut mtrl (flygblad,
ballonger, kolor m.m.)
till Er som har arrangemang.

http://www.nbv.se/
Avd/Mittsverige/NBV
-i-Jamtlands-lan
063-12 66 00

Den 9 maj börjar kampanjen
tretton14! Varför en till
kampanj? för att vi gillar
kampanjer, för att vi medlemmar
har bestämt att vi ska bli mer
välkända, och för att vi tror på
att det ger resultat!
Tretton14 är en utåtriktad
kampanj med hjärta! Vi vill med
kampanjen få fler människor att
gilla oss. Kampanjens huvudmål
är inte värvning, det är en
kampanj för att stärka IOGT-

Distriktsårsmötet 13 april
Nu drar det ihop sig mot
distriktsårsmötet, och Er
förening har förhoppningsvis
redan anmält sina ombud.
Utsedda ombud får givetvis
årsmötes-handlingar och
välkomstbrev direkt hemsända.
För övriga intresserade kommer
årsmötesprogrammet på
Centrum, Hammarstrand här;
10.00 Fika
10.30 Seminarium om de nya
grundsatserna med
IOGT-NTO:s
Förbundsstyrelses
representant

12.00
13.00
15.00
15.30

18.00

Siv Bard
Årsmötesförhandlingar
Lunch
Fortsatta förhandlingar
Eftermiddagsförtäring
Årsmötesförhandlingarna
fortsätter
Middag
Underhållning/Dans

Årsmötespaket kostar 325 kr,
och, inkluderar allt ovan
angivet. Anmälan görs på 06313 20 45 alt. 0696-106 00

Socialt Forum 26–28 april i Arboga
Vi samarbetar
givetvis med

Tretton14

Kom hela familjen till Arboga
och träffa vänner, gamla som
nya, ha roligt, dela erfarenheter
med varandra och upplev
folkbildning när den är som
bäst.
Anmälan: på www.iogt.se. Sista
anmälningsdag 5 april.
Plats: Herrfallets kurs- och
konferensanläggning utanför
Arboga, se www.herrfallet.se.
Incheckning: Du är välkommen
att checka in från och med kl
15.00 på fredagen den 26 april.
Vi börjar med en gemensam
middag kl 18.00 den 26 april.

Utcheckning: Vi avslutar helgen
med lunch kl 12.00 på söndagen
den 28 april.
Pris: 1 000 kr för vuxna, 500 kr
för ungdomar mellan 13-18 år
och 100 kr för barn mellan 5-12
år. Varje familj betalar som
mest 2 500 kr per familj. I priset
ingår mat och logi i dubbelrum
och resa med billigaste färdsätt.
Enkelrumstillägg är 450 kr.
Sänglinne och handduk får du
själv ta med dig, men det finns
även möjlighet att hyra

NTOs varumärke.
Tretton14 kampanjen ska
vara rolig, oväntad, utmanande,
spetsig och Anpassad för
målgruppen 30-45.
T ex så jobbas det just nu på
en tecknad serie!
Det övergripande
kampanjmål är: Fler i
målgruppen ska veta vad IOGTNTO står och verkar för, och
dessutom ha en stark bild av
varumärket IOGT-NTO och ut
ifrån det kunna tänka sig att
aktivt ställa sig bakom vad IOGTNTO står för!
Kampanjen har olika
"toppar" Kongressveckan i Borås
är en sådan topp, och så klart
kommer en annan topp av
kampanjen att vara i december
när Vit jul är i full gång!
Jimmy Wikström
kampanjambassadör /ledamot i
distriktsstyrelsen

Var God vänd

”Tänk om”
Tillsammans med Statens
Folkhälsoinstitut, Polisen,
Systembolaget och
länsstyrelserna, så bedriver IOGT
-NTO kampanjen Tänk om.
Nu är det dags att jobba för
att stoppa langningen inför
Valborgsfirandet!

Föreningsstyrelsekurs
Den 24-25/5 planeras en
föreningsstyrelsekurs för alla nyoch omvalda ledamöte. Vi
återkommer med ytterligare
information

Föreningsstyrelsekurs

Glad Påsk

En kurs för alla ny- och omvalda
ledamöter och funktionärer
planeras preliminärt till den 2425/5. Mer information kommer
senare under våren.

från oss på IOGT-NTO-distriktet!

