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Månadsblad mars-april 2014
och politikkurs 23-24 maj

Två kurser vid ett tillfälle
i Bispgården

 För dig som är nyvald

Kom ihåg!
Skicka in årsrapport efter årsmötet!
Om Ni skickar den
till Distriktet så tar
vi en kopia och
skickar in den till
förbundet sedan

Vi samarbetar
givetvis med

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

styrelseledamot i något av
IOGT-NTO:s beslutande
organ i Jämtland och
Västernorrland, eller
känner att du vill lära dig
mer.
 För dig som vill veta mer
om hur din insats bidrar
till valvinst för IOGTNTO 2014. Vilket betyder
en skattehöjning på
alkohol med minst 5%.
En rolig och givande samling
väntar dig!
Föreningsstyrelsekurs:
Du som vill lära dig mer om
styrelsearbete och hur möten
kan bli mer kreativa, hur det
är att jobba i en styrelse och
vad du genom ditt styrelseuppdrag bidrar med. Här ger
vi dig olika verktyg och
kunskaper som du kommer
ha stor nytta av i ditt
föreningsstyrelsearbete.
Utåtriktad alkoholpolitik – Valvinst 2014
Är du istället nyfiken på hur
du med enkla medel kan
bidra till att hjälpa IOGTNTO att nå en valvinst i
höstens riksdagsval? Här får
du enkla tips, idéer och
metoder som du kommer att
ha stor nytta av.
Självklart kommer det
vara tillfällen för
gemensamma stunder
oavsett vilket av passen du
väljer. Mat och fika stunder
är gemensamma. Tillfällen
för erfarenhetsutbyte
kommer också ges. Party och
politik helt enkelt

Tider
Start fredag den 23 maj kl
16.30. med middag. Avslut
lördag den 24 maj kl 18.00
med middag, med senast
avslut kl 20.00 Boka dina
resor så du kan delta på hela
samlingen!
Plats
Älggårdsbergets konferens i
Bispgården.
Avgift
300 kr, och då ingår resa,
mat och logi i dubbelrum,
(kraftigt subventionerat av
distriktet). Om någon önskar
enkelrum så betalar man ett
tillägg 200 kr.

Evenemang på
Lyransgården
 Modus Vivendi
3 april kl.19.00
(Konsert med Jazz,
folkmusik och klassiskt)
Entréavgift 130 kr inkl.
fika

 Kjell-Erik Eriksson
9 maj kl. 19.00
Kjell-Erik (känd från
Hoven Droven, Triakel
m.m.) spelar och berättar
Entréavgift 130 kr inkl.
fika

Resa
Sker med billigaste färdsätt,
och samåkning uppmanas i
möjligaste mån.
Specialkost
Om du har önskemål om
specialkost, så meddela detta
i samband med anmälan och
senast den 8:e maj.
Anmälan
Vi behöver din anmälan
senast onsdag den 8:e maj
för att kunna boka rum, mat
och andra praktikaliteter. Vid
anmälan uppge vilket av
passen du vill gå. Du anmäler
dig på telefon: 063-13 20 45
Alternativt till den
kursansvarige, Hans-Olof
Andersson mail: hansolof.andersson@iogt.se , eller
tel. 0701 - 908 407
Bekräftelsen på din
anmälan får du direkt, men
utförligare information om
helgen kommer i
bekräftelsebrevet som börjar
skickas ut från den 1:a maj.
Frågor
hans-olof.andersson@iogt.se
alt. 0701 - 908 407
Välkommen med Din
anmälan!

Folknykterhetens
vecka
Anmäl gärna arrangemang
som Ni ska ha under
Folknykterhetens vecka (i år
26 maj - 1 juni) så snart som
möjligt, så att de kommer med
i den gemensamma
marknadsföringen

Glad Påsk
från oss på IOGT-NTOdistriket

