Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad november-december 2012
Styrelseutbildningar
3-4 nov. i Sveg (inställd)
10-11 nov. i Östersund
17-18 nov. i Strömsund
Kursen för dig
som idag sitter
i en styrelse,
samt för dig
som vill veta
mer om vad
det innebär att
vara
förtroendevald
Innehåll: De olika posterna i
en styrelse, demokrati,
härskar- och

främjartekniker, feedback
samt mötesteknik- kreativa
möten.
Tider: lördagen kl 10:00
till 17:00 samt söndagen
10:00 till 12:30 då vi
avslutar med lunch.
Ingen avgift tas ut. Det
ingår två luncher, fika
och material.
Frågor: kan ställas till
Kursledaren distriktskonsulent Jennifer
Oskarsson. jennifer@iogt.se
eller 063-13 20 45

Vit Jul

Vi samarbetar
givetvis med

Planeringen inför
årets upplaga av
Vit Jul pågår för
fullt. Kampanjen
handlar ju om att
vi vill ge alla barn
en Vit Jul genom
att få vuxna att
helt avstå från
alkohol under
julhelgen. Det innebär att
man lovar att inte dricka
alkohol över 2,25% under
julafton, juldagen och
annandagen.

Kampanjperioden är
13 december 2012 –
6 januari 2013. All
information du som
medlem, förening, kår,
krets eller distrikt
behöver för att kunna
arbeta med
kampanjen Vit Jul
2012 hittar du på
vitjul.se/kampanjinfo där du
också ansöker om
aktivitetsbidrag. OBS! Sista
ansökningsdatum för bidrag
är 4 november.

Politikerträff
Så är det bara en kvar, i
Östersund 8 november
(ersätter den tidigare
inställda träffen) kl. 12.00 i
lokalen Kajutan, på
Gränsg. 9.
Vid
mötet
diskuteras
det
förebyggande arbetet och
alkoholpolitik.

Hemsidan
Sidan finns på iogt.se/
Distriktssajter/StartsidaJamtland. Föreningar och
kretsar får också gärna
anmäla att de vill ha
arrangemang, som är öppna
för alla, marknadsförda.

Tidningen Fjällvinden
NBV
(nbv.se/Avd/
Mittsverige/NBV-iJamtlands-lan)
073-274 53 10

Om Du vill
lämna en
julhälsning
(Kostnad 25
kr/namnrad
och 50 kr/
föreningsnamn betalas till
Plusgiro 27 22 04-9), eller

annat material så
behöver vi det
senast 30 nov. på
adress IOGT-NTOdistriktet, Kyrkgatan
84 B, 831 34
ÖSTERSUND, Fax:
063-10 71 87 eller
mail;
jamtland@iogt.se.

Frågetävlingen Pumpen
går av stapeln den 15 nov.
Anmälan för lag görs på
www.iogt.se/pumpen

