IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

Februari Månadsblad 2014

Hej,
Nu har vi landat i verksamheten. Full fart med aktiviteter i alla föreningar och förberedelser
för alla föreningsårsmöten (FÅM) och det kommande distriktsårsmötet (DÅM).
Distriktstyrelsen önskar följande information från alla föreningar, för att kunna ha en
uppdaterad kontaktlista:
Föreningens ordförande, kassör och sekreterare (namn, mail och telnr)
Föreningens ev hemsida/facebooksida mm
Styrelsen vill även veta när ni i föreningen har Föreningsårsmöte, för att kunna skicka en
representant att medverka på dessa.
Vi konsulenter har varit på konsulentsamling på Tollare Folkhögskola utanför Stockholm och
där vi dels fick chansen att möta våra kollegor ute i landet samt att vi passade på att lämna in
våra datorer till de datakunniga på Förbundet, våra datorer skulle få lite spabehandlingar på
högsta nivå! Så nu har vi precis fått tillbaka dem och gör allt vad vi kan för att hinna ikapp
med alla förfrågningar och förberedelser!

Distriktsårsmöte DÅM 15/3
Nu närmar sig vårt roliga och intensiva Distriktsårsmöte! Missa inte den här dagen! Den är
fylld av överraskningar, oavsett om du är ombud eller inte!
Vi kommer hålla till i Uddevalla, på Folkets Hus kl.09.00- 17.00
Finns gemensam buss att transportera sig med, men då måste detta anmälas snarast till Dexpen.
Både fika och god Thaibuffé kommer serveras för alla hungriga.
Så missa inte att delta på vårt Distriktsårsmöte, det kommer att dyka upp lite överraskningar
här & där! Vi samkör naturligtvis med både Junis och UNF -en härlig rörelsegemensam dag!
Anmälan: 0730-316065 (d-expen)
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2014 fokuserar IOGT-NTO på fyra utmaningar
¤ 5 % alkoholskattehöjning
¤ 50 nya föreningar/ verksamheter
¤ 500 fester
¤ 5000 nya medlemmar
För att uppnå dessa behövs alla föreningar och medlemmar!
Föreningarna kan söka medel ur 2-miljonerspotten till lokala utvecklingsprojekt!
Läs mer/ fyll i direkt på nätet på www.iogt.se

Värvning
Under 2014 har vi som mål att värva 5000 nya
medlemmar till vår organisation! Och då behöver vi
alla hjälpas åt att satsa! Våga fråga! Fråga vänner
och bekanta och gå ut tillsammans och gör
värvningstillfällen som en del av föreningens
verksamhet.

v. 8
v.11
v.21
20/2
26/5
29/5
v.33
v.34

Distriktet vill nu satsa lite extra på värvning och har
därför planerat in flera värvningstillfällen där vi
behöver uppslutning av er medlemmar!
Torp i Uddevalla måndag-fredag
Nordstan i Göteborg
Frölunda Torg
Svenska Mässan
Nordstan
Flunsåsparken
Nordstan på Kulturkalaset
Nordstan på Kulturkalaset

Här behöver vi alla föreningarnas hjälp! Säg till om du kan stå några timmar, någon dag vid
dessa tillfällen! Tänk på att du som värvare kan få fina värvarpremier och nytt för i år är att
du kan värva till förmån för din förening!
ex. 10 nya betalande medlemmar ger 1 000 kr till föreningen
50 nya betalande medlemmar ger 12 000 kr till föreningen
Distriktstyrelsen ser att de föreningarna som ”är nära belägna geografiskt” de
värvningstillfällena som kommer genomföras i hela distriktet, tar större
ansvar och deltar under olika värvningspass.Föreningarna bör gärna
anordna någon aktivitet som de som står och värvar kan erbjuda och bjuda in
till. Ex. filmdag/kväll för familjen, en fest, en föreläsare, en fika, bowlingdag,
bakdag, tipspromenad, korvgrillning, tårtkalas, familjekväll, badhusdag osv
Det är viktigt att man kan ha något roligt att bjuda in till, så att vi kan
gemensamt få igång föreningarna i distriktet med nya medlemmar och nya
verksamheter.
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Värvningsnytt från Förbundet

KVARTALSEVENT – MUSIKAL I STOCKHOLM 22-23 MARS
Vill du välja denna upplevelse kan du byta premien för 10 betalande medlemmar. Vill
du ta med en vän "kostar" det premien för 20 betalande medlemmar. I detta ingår
resa t/r Stockholm, hotellövernattning med härlig hotellfrukost, middag med
viceförbundsordförande Andrine Winther som värd efter showen som är ”Priscilla”
på Göta Lejon.
Varje månad från december 2013 – februari 2014 kommer vi att lotta ut denna
upplevelse till två personer bland alla som har värvat minst en ny medlem i
respektive månad.
Vi gratulerar Monika Johansson ARNÄSVALL vinnare i december och Jan Fryklund
ÅLED vinnare i januari.
I nästa värvarnytt ser du vem som vinner bland alla värvare i februari, så skynda ut
och värva – kanske är det du som har turen på din sida!

2013-ÅRS VÄRVNING ÄR AVSLUTAT
Alla som har värvat nya medlemmar under 2013 – där medlemmen senast 2014-0131 har betalat sin medlemsavgift – kommer vi att sammanställa. Har man som
värvare inte tagit ut premier går det att ta ut i form av produkter från IOGT-NTO:s
web shop http://iogtnto.shop.textalk.se/sv/
För 3 betalande medlemar får du ta ut produkter till ett värde av 200 kr
För 5 betalande medlemar får du ta ut produkter till ett värde av 400 kr
För 10 betalande medlemar får du ta ut produkter till ett värde av 1000 kr
Du har även möjlighet att använda samma värde som betalning om du vill delta på en
förbundskurs tex kontaktmannaträff, alkokoll på distans, socialt forum,
sommarfestival... mer information hittar du på http://iogt.se/events/
Senast 30 juni 2014 måste du ha tagit ut din premie!
Under februari kommer ett mail (eller brev till de vi inte har mailadress till) att gå ut
till samtliga som har innestående premier att ta ut.
Varför inte välja lite av IOGT-NTO:s egna kaffe?
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CENTRALEN 2014
Nu kör vi igång – ta chansen och häng med! Vi är på
Stockholms central 4-9 mars, Malmö central 11-16 mars
samt parallellt med Malmö i Nordstan i Göteborg 11-16
mars. När kan du?
Skicka ett mail till robert.lindh@iogt.se eller ring 073372 62 19. Har du frågor kan du också ställa dom till
Robert, innan du bestämmer dig.

Gör som vår förbundsordförande Anna Carlstedt – häng med och värva!
LONDON – ÅRETS UTBILDNINGSRESA
I år kommer vi att testa en ny form av utbildning från den
24 till den 27 april med ca 20-25 deltagare. Inför våra
sommarevent kommer vi att genomföra en
Londonutbildning där vi finslipar argument, peppar
varandra och även hinner uppleva lite av London. Är du
nyfiken och intresserad? Kan du tänka dig att vara med
vid minst två värvarveckor under perioden juni-augusti?
Passa på och anmäl ditt intresse till Winnie Blom-Jensen
via mail winnie.blom-jensen@iogt.se eller mobil 0701-90
84 61 senast 14 mars 2014 kl 14.14 ☺ Vid anmälan måste
vi även veta vilka sommarveckor du kan delta.

SOMMAREVENTVÄRVNING – EN MÖJLIGHET FÖR ALLA!
Vi kommer under hela sommarperioden – juni till augusti – att vara med vid ett antal
olika event. Ibland är vi en del av ett arrangemang och ibland centralt placerat på en
ort där ett större event genomförs.
Kolla i din almanacka, när under sommaren du är ledig?
Anmäl ditt intresse till Winnie Blom-Jensen via mail winnie.blom-jensen@iogt.se
eller mobil 0701-90 84 61.
Har du möjlighet att vara med minst två veckor kan kanske London utbildningen
ovan vara av intresse – men det är absolut inte ett måste för att få vara med och
värva.
#iogtvärvar
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Men vad är nu detta?
Vi vet att ju mer vi syns, ju fler som upptäcker oss – desto fler medlemmar får vi. Vi
vill därför gärna synas överallt – även i de sociala medierna. Om du skriver om
värvaraktiviteter, lägg därför gärna med en hänvisning till hashtaggen #iogtvärvar –
då får vi en samlad överblick över aktiviteterna. Smart eller hur!
FIKA FÖR ALLA
1-30 april blir det ”Fika för alla”! Fler och fler
föreningar deltar, vilket känns extra kul. Som vanligt
uppmanar vi till minst en värvaraktivitet men gärna
minst en värvaraktivitet per vecka under fyra veckor.
Värvaraktiviteterna ska genomföras utanför den egna
lokalen, tex vid matbutik, bibliotek, vårdcentral,
tågstation – ja, helt enkelt där folk rör sig.
Som en extra ”knorr” ska vi denna gång även bjuda in
till ett ”Kaffe-rep”. Detta genomförs där föreningen har
sin vanliga verksamhet tex den egna lokalen.
Inom kort kan du hitta mer information på hemsidan
http://iogt.se/event/varvarkampanj-fika-for-alla/
Under kampanjen uppmanas alla som skriver på sociala
medier att använda hashtaggen #fikaförall
FÅR VI PRESENTERA – BETTAN

http://bettan1.se/ på denna hemsida kan du följa Bettans värvaräventyr. Bettan är
värvarhusvagnen som Borås IOGT-NTO krets har tagit fram med hjälp av bla medel
från 2 miljonerspotten.
Det är alltid kul att se när något som först verkar som en galen idé – plötsligen ”bara”
finns. Roligt är det när nya medlemmar hänger med på värvaraktiviteter ”för det är så
himla kul med Bettan, visst är hon fin”, som en nybliven värvare uttryckte sig.
Vi har från förbundets sida beställt ”Bettan2” och ”Bettan3” – två värvarhusvagnar,
som kommer att köra på olika platser samt under sommareventen.
EN HÄLSNING FRÅN THAILAND
Så här i början av 2014 så avslutar vi 2013-års premietrappa. Ett gäng som under året
fick ihop 50 betalande nya medlemmar är just nu på studieresa till Thailand. Vi
hälsar dem välkomna tillbaka till Sverige och nya värvaräventyr.
Kanske kommer vi att få en liten reseskildring i nästa värvarnytt?
5-50-500-5000-hälsningar
Lizzette, Robert & Winnie
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After Work/ Familjekvällar
Missa inte att ta med dig dina vänner, familj, släkt eller kollegor på våra populära After
Work/familjekvällar!
18/3 kl.17-20 Våffel-afton med många smaskiga tillbehör och passa på att träna
HLR-kunskapen (Hjärt och Lungräddning)
22/4 kl.17-20 En kväll i dansens tecken, Brandkåren kommer och grillarna står på utanför
huset för här ska det grillas korv till alla!
27/5 kl.17-20 Tårtkalas för alla med underhållning i alla hörn!
Vill du hjälpa oss med förberedelser, så tar vi tacksamt emot det!

Årets roligaste studiecirkel genom NBV
Passa på att testa IOGT-NTOs nya studiecirkelmaterial
”Välkommen till ditt IOGT-NTO !Materialet är en studiecirkel
på
fem träffar under våren och innehåller filmer där olika
medlemmar berättar om olika delar i IOGT-NTO ,som ni
följer upp med frågeställningar och diskussioner!
Studiecirkeln passar både för nya och gamla medlemmar!
www.iogt.se/dittiogtnto
Om man har en internetuppkopplad dator kan ni köra direkt via webben.
Ta kontakt med NBV så hjälper de er! Tel.031-7041040

Alkoholpolitisk kurs i Skövde 5/4 (ändrat datum)
Per Leimar från Förbundet kommer igen för att fortsätta sin intressanta
föreläsning, passa på att ta chansen att delta den här gången om du
missade den senaste!
Kl.9.30-16.00 i Skövde Anmälan till d-expen: 0730-316065

Vi som vet bäst
Göteborgskretsens tävling i allkunskap
Deltävling 2:
Fredagen den 7 mars kl.19.30 på Nordengården;
Stockholmsgatan.16
Värdförening: Heimdals Bygdegille
Kontakt: Lennart Lindgren Tel.031-268284
Tävlande: Föreningarna Biskopsgården, Klippan samt Skatåsföreningen.
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Tänk globalt-Agera lokalt
Låt 2014 bli ett globalt år!
IOGT-NTO-rörelsen bedriver ett stort internationellt arbete genom stöd till lokala
organisationer i Östeuropa, Sydostasien och Östafrika.

Nykter Gemenskap
I år bjuder IOGT-NTO in till tre stora mötesplatser för inspiration och kunskap för fortsatt
engagemang Mötesplatser för dig som medlem!
Socialt forum

2-4 maj på Herrfallet utanför Arboga
Seminarier, prova på pass, familjeaktiviteter, mörkerspår, lägerbål!

Sommarfestival 26-29 juni i Mora
Rörelsegemensam sommarfestival fylld med roliga aktiviteter,
seminarier, utflykter och nöjen. Party & politik i en blandad kompott!
Ung eller gammal, med familjen eller själv ..passar alla!
Verksamhetsforum 7-9 november på Tollare Folkhögskola utanför Stockholm
Föreläsningar, seminarier, erfarenhetsutbyte och kunskaper som går
hand i hand. Läs mer på www.iogt.se

Alkoholrådgivningen 020-808080
Har en viktig roll att fylla. Det är viktigt att vi hjälps åt att sätta upp, lägga ut vår 020broschyr på vårdcentraler, arbetsplatser, anslagstavlor med mera. Dessa går att beställa
kostnadsfritt från Förbundet via iogt.se.
Visitkort (runda)
Folder
Affisch med visitkort att riva av, A3-format
Rollup och flagga (hajfena)
Hjälplinjen är ett 020-nummer och därmed kostnadsfritt. Linjen är öppen 8-16 alla vardagar,
och på övrig tid finns det telefonsvarare där man kan lämna ett meddelande.
Det går också att mejla frågor och funderingar och allt sker anonymt.
alkoholradgivning@iogt.se
Olle Andersson Rådgivare

Önskar er alla en härlig februarimånad! Hoppas vi ses på de olika
verksamheterna i distriktet!
Soliga Hälsningar
Malin, Salam & Ellen
Ring eller besök oss gärna!
Tel.0730-316065
goteborg@iogt.se
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