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Personal på expeditionen
 Den 3 september
tillträdde Jennifer
Oskarsson som
distriktskonsulent, på ett
vikariat på
ett år,
under
Charlotte
Henriksson
tjänstledighet.
 Under den
tid som Östersunds
Godtemplares ByggnadsAB gör ombyggnation av

kontorslokaler till
lägenheter på Kyrkg. 84,
kommer distriktets
fastighetsansvarige
Lars Sundh att
vara engagerad i
detta. I stället
kommer
receptionsansvarige Thomas
Stensson att
under samma tid ha
ansvaret för
expeditionen.

Dialogcafé/Trivseldag

Vi samarbetar
givetvis med

Lördag 20 oktober kl. 10.00 i
IOGT-NTO:s lokaler på
Gränsgatan 9,
Östersund.
Under hösten
startar arbetet
med att ta fram
förslag till mål
och verksamhetsinriktning för
2014-2015, som
sedan ska fastställas av
kongressen i Borås nästa
sommar. Vi vill gärna att så

många som möjligt är
involverade i processen
tidigt. Vi tror att alla
medlemmar –
oavsett hur aktiv
man är – kan bidra
med värdefulla
tankar och
perspektiv.
Vi bjuder på enklare
förtäring, och
behöver därför Din anmälan
senast 10 oktober på
063-13 20 45.

Politikerträffar

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

Nya datum för träffarna
under hösten
enligt ned (OBS!
Ändrad
kommun
16 oktober)
 Strömsund
16 oktober
 Härjedalen
23 oktober
 Östersund 8 november
(ersätter den tidigare

inställda träffen)
Tid och lokal
kommer stå i den
inbjudan som
skickas ut till
politikerna
närmare de
uppsatta
datumen.
Vid mötena
diskuteras det förebyggande
arbetet och alkoholpolitik.

Styrelseutbildning
Det har noterats önskemål
hos föreningar om en kurs,
som belyser vad det innebär
att sitta i en styrelse. Denna
kurs anordnas någon gång
under november månad. Vi
återkommer med ytterligare
information.

Hemsidan
Distriktet har under en viss
tid inte uppdaterat sin
hemsidan, men nu ska det
bli bättring på detta. 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.

Östersunds
kommun
I länet ingår distriktet bl.a. i
kommunens nybildade
arbetsgrupp som ska hjälpa
ungdomarna i samband med
arrangemang i samband
med skolstart, -avslutning,
Lucia m.m. Det är
kommunens alkohol– och
drogsamordnare Eva
Forsberg som leder gruppen.

