Månadsblad för Juni
2013-06-04, Göteborg

Kära IOGT-NTO-medlem!
(Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening)

Nu hägrar sommaren med lust och fägring stor… Händelserik kommer sommaren att bli
med mycket att delta i, ända tills en ny termin kommer igång med nya spännande saker i
distriktet. Protokollet från Distriktsåsmötet ligger nu på hemsidan
http://goteborg.iogt.se/files/2013/06/DÅM-protokoll-2013-inkl.-Underskrifter.pdf det går
även ut ett exemplar till alla föreningar.

Händer i sommar
_______________________________________________________________
Kongressträff 13 juni, Nordengården
Skall du på IOGT-NTO rörelsens Kongresser i Borås?
- detta är en träff för dig och alla andra funktionärer, ombud och kongressdeltagare från
distriktet.
Vi vill samla medlemmar från alla förbunden som skall till kongressen från Göteborg och
Bohuslän för att vi skall lära känna varandra lite bättre och ge möjlighet för lite sista minuten
information.
Vi ser gärna att det kommer kongressdeltagare från alla förbundet! IOGT-NTO, UNF, Junis
och NSF.
Den 13 juni kl. 19.30 på Nordengården. Träffen innehåller information om kongressen, fika
och det finns möjlighet att ställa frågor.
För kännedom kommer ombuden för IOGT-NTO-distriktet i Göteborg och Bohuslän att
träffas redan kl. 17.00 för att gå igenom handlingarna tillsammans med distriktsstyrelsen.
Har du Facebook kan du läsa om evenemanget här:
https://www.facebook.com/events/260230634119750/?ref=22
Anmäl dig gärna till ellen.eklund@iogt.se 070-222 70 09 så att vi köper tillräckligt med fika!
________________________________________________________________
Kongress 26-30 juni i Borås – Har du anmält dig än?
Årets stora händelse i IOGT-NTO-rörelsen är kongressen som går av stapeln 26-30 juni i
Borås. Främst kommer IOGT-NTO, UNF och JUNIS att ta viktiga beslut inför de kommande
två åren. Är du inte ombud finns det ett stort utbud av aktiviteter för många olika åldrar. Det
erbjuds seminarium, utbildningar, utflykter m.m.
Du hittar all information om kongressen på iogt.se här: http://iogt.se/tag/nykter13/ All
information om kongresserna i Borås hittar du på den rörelsegemensamma kongressajten:
www.nykter13.se
_________________________________________________________
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IOGT-NTO-kampanjen 2013 - FYLL LIVET!
– Qarin Lood rapporterar senaste nytt från kampanjen
”Jag vill testa ett helt år utan alkohol. Både för ett nytt perspektiv och att det är ekonomiskt
=) ” – citat från en av de över 150 som skrivit en FYLLDEAL med oss.
Över 150 personer har valt att hålla sig nyktra i 1, 3, 6 eller 12 månader och alla har
gemensamt att de vill fylla sitt liv med mer frihet. Vi kan också konstatera att 41 092 unika
personer valde att under lanseringsveckan besöka vår nya webbsida. Och att av dessa valde
21 997 att göra vårt test.
Jag har fått frågor och jag har lyssnat på radio och några personer blir förbannade, andra
skrattar och många gör en deal med sig själva eller reflekterar åtminstone över sin
alkoholkonsumtion.
Jag har också fått blandade reaktioner på seriestripparna. Vad tycker ni? De publiceras varje
lördag i Aftonbladet men finns naturligtvis även på hemsidan; www.fylllivet.se
Fas ett av kampanjen är alltså igång och ni som var med på distriktsårsmötet kanske minns
att jag som hastigast nämnde Engagemangsportalen. Det är en stor del av vad vi gör under
kampanjåret och vill ni titta på den så finns demosidan som vi arbetar med uppe på
www.engagemangsportalen.se.
Har ni några frågor eller synpunkter på kampanjen är ni välkomna att maila mig på
qarin.lood@gmail.com
Hälsningar Qarin Lood"

Om kampanjen
Vem? Målgruppen är personer i åldern 30–45 år som inte är medlemmar. Vi fokuserar
speciellt på de som ser alkohol som en naturlig del av vardagen.
Vad? En utåtriktad kampanj med humor och spetsighet för att skapa en starkare relation
mellan IOGT-NTO och målgruppen.
Varför? Många känner till oss men känner inte något för oss. Vi satsar på att målgruppen får
en starkare bild av oss utan att bli medlemmar direkt.
Hur? Varje vecka i Aftonbladet i form av en serie där man får följa två karaktärer. Serien
spelar på alkoholnormen, omvärlden och oss. En kampanjsida på nätet, www.fylllivet.se.
Stort fokus på det digitala. Kampanjfaserna följer vår vanliga verksamhet.
När? Från maj 2013 till maj 2014. Större kampanjhändelser under maj, juni, juli, sept och okt
2013.
________________________________________________________________

2

After Work & Familjekvällar på Nordengården gör paus under sommaren..!
I höst kommer vi med nya After Work & Familjekvällar med olika roliga teman på agendan.
Då kommer vi att behöva dig som vill bilda matlag med dina vänner eller arrangera lite roliga
aktiviteter så som ex.vis musikquiz, musikunderhållning, eller något du vill lära ut/berätta
m.m.
Hör av dig för mer info eller frågor till distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på
sofia.hm@iogt.se eller 0730-77 52 44
______________________________________________________________
Värvning i Nordstan!
Nu är det åter dags för storvärvning i Göteborg! Från och med vecka 33-34 står vi i Nordstan
dagarna tisdag-söndag från kl.10.00-18.00. Ersättning för mat på 100 kr och resa utgår vid
deltagande om minst två pass á två timmar. Fina premier utdelas till dig som värvar
betalande medlemmar.
För mer information och anmälan, vänligen kontakta distriktskonsulent Sofia Hagström
Månsson på sofia.hm@iogt.se eller 0730-77 52 44 eller till värvningsansvarig på förbundet
Winnie Blom-Jensen på winnie.blom-jensen@iogt.se eller 070-190 84 61

Höstkickoff 6-8 september, vid Globen i Stockholm
Vill du vara med i distriktets värvarteam?
Som medlem i värvarteamet får du tillsammans med distriktets värvaransvariga Jimmie
Norberg och en konsulent vara med och jobba fram en plan för värvning, stötta föreningar i
deras vilja att medlemsöka samt initiera värvningar. Varje år får dessutom 2-4 personer ur
teamet åka på höstträff i Stockholm 6-8 sept, för att få veta det senaste inom värvning. Till
hösten finns redan två veckors värvning inplanerat och under kommande år kommer
värvarteamet jobba i nära koppling till Kampanjen som IOGT-NTO genomför just nu.
Kostnader som du har i samband med ditt uppdrag i värvarteamet bekostas av distriktet.
Är du sugen på att engagera dig i Värvarteamet? Vill du åka på höstträffen i Stockholm?
Hör av dig till distriktskonsulenten Sofia Hagström Månsson på 0730-775244 eller
sofia.hm@iogt.se
_____________________________________________________________
Teaterläger 25-27 juni
Ett teaterläger för dig som är född 2001-2004. Vi kommer att hålla till på Nordengården och
testa massa teaterövningar. Kostnaden är 200 kronor för ickemedlemmar och då ingår
Junismedlemsskap för 2013.
Anmälan görs på http://goteborg.junis.org senast 16/6
Vill du vara med som ledare eller om det är något som du undrar, ring Mariana Van Veen på
0733-838338
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Junis - Äventyrsläger 12-14 augusti
Junisar från Göteborg och Jönköping åker på läger i tre dagar upp till Värmland och "Scout
Camp Ransberg". Vi kommer att göra massa äventyr som klättring, paddling, survivelbana
och mycket mer. Kostnad: 400:- och då ingår Junismedlemskap 2013.
Anmäl dig på http://goteborg.junis.org senast 25/6
Är du intresserad av att åka med som ledare eller har några frågor? Ring Johan Rapakko på
0701-908425
________________________________________________________________
Västsvensk träff 25 augusti
Träffen blir söndagen den 25 augusti på Tollereds dansplats med start kl.11.00. Värdar är
Älvsborgs distrikt. Kulturvandring, middag med underhållning. Älvsborgs distrikt tar inte in
någon anmälan för deltagande under dagen men vill du stanna på middagen behövs
anmälan. Distriktet i Göteborg och Bohuslän planerar en gemensam bussresa dit. Vill du åka
med i bussen? Anmäl dig på nedanstående kontaktuppgifter senast 10 augusti.
Distriktsexpeditionen: 031-775 78 60 eller goteborg@iogt.se
________________________________________________________________
Barnfridsdagar 30-31 augusti
Årligen anordnas Barnfridsdagarna (Barn och ungdomars rättigheter i Västsverige) i
Göteborg, ett evenemang vars uppgift är att uppmärksamma alla Västsveriges osynliga barn
och ungdomar samt de organisationer som arbetar för att synliggöra dem och deras familjer.
Detta år kommer man att befinna sig på Kanaltorget. Både IOGT-NTO, UNF och Junis
kommer att finnas på plats. På lördagen 31 augusti kommer vi behöva ett par ideella
deltagare som står med i vårt tält och representerar oss. För deltagande om minst 4 timmar
utgår mat- och resersättning. Låter detta intressant? Kontakta distriktskonsulent Sofia
Hagström Månsson på 0730-77 52 44 eller sofia.hm@iogt.se
________________________________________________________________
Distriktet söker dig som vill bli utbildare i alkoholpolitiska frågor
Distriktet i Göteborg och Bohuslän är en av flera projektägare av projektet ”Alkoholens roll
för hälsa och hållbarhet”. Projektet söker nu personer som vill utbilda politiker på detta
ämne. Alla utbildare kommer få gå en grundkurs innan det är dags att träffa politiker i Västra
Götaland. Till sin hjälp kommer utbildarna ha en Powerpoint samt en idéskrift.
Är du intresserad av att vara utbildare?
Kontakta Ellen Eklund ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09
_____________________________________________________________
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Framtidens IOGT-NTO –lokal – Anmäl er förening senast 16 juni!
IOGT-NTO och Våra gårdar vill börja en resa tillsammans med några föreningar och forma
framtidens IOGT-NTO-lokal och kommer under hösten att genomföra ett pilotprojekt där
syftet är att skapa bred delaktighet och ökat engagemang för den egna lokalen. Vill er
förening och er lokal vara med i projektet? Läs bilaga från föregående månadsblad eller titta
på denna länk: http://iogt.se/wp-content/uploads/Framtidens-IOGT-NTO-lokal.pdf
______________________________________________________________________

Vara Vettig Vuxen – Kurs hösten 2013
Vara Vettig Vuxen- för vuxna som vill vara ett stöd för utsatta barn. En kurs som vänder sig
till dig som vill ha mera kunskap om utsatta barns situation.
Läs mer på denna länk:
http://www.lansnykterhetsforbundet.nu/filer/aktuellt/vvv%20ht%202013.pdf
________________________________________________________________
Narkokoll på distans
Narkokoll på distans vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dig i
narkotikafrågan och få mer kunskap om aktuell forskning, teori och analysverktyg. Vi träffas
alltså inte fysiskt utan umgås endast på nätet. Kursen sträcker sig över tio veckor (30/9-6/12)
och farten är på 25% av heltidsstudier, vilket innebär 5 studietimmar i veckan.
NÄR & VAR: 30/9-6/12, via Folkbildningsnätet
KURSANSVARIG: Staffan Hübinette, Tollare folkhögskola
KOSTNAD: 200:ANMÄLAN: via www.iogt.se/utbildningar eller 08-672 60 05, senast den 15 september
______________________________________________________________________

Fler kommande aktiviteter och föreläsningar.
Dessa arrangeras både av IOGT-NTO och av andra. Mer information kommer.
•
•
•

27-28 september, Knytkonferens
12 oktober, Alkohol- och narkotikapolitisk kurs
13-14 november, Förebygg.nu

________________________________________________________________
Sök bidrag: Glöm inte att söka pengar i er förening för aktiviteter i år ur 2-miljonerspotten hos
förbundet. http://iogt.se/bli-medlem/medlemssidor/projektbidrag-2013/

__________________________________________________________
Vad händer i er förening? Skriv och berätta så lägger vi in er aktivitet i månadsbladet! Vänligen
maila distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på sofia.hm@iogt.se
________________________________________________________________
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Sätta Göteborg & Bohuslän på kartan? – Gå med i en påverkansgrupp!
Vill du vara med och förändra, påverka och söka/lära ut kunskap och arrangera revolutionerande
evenemang för IOGT-NTO-distriktet av Göteborg och Bohuslän?
Anmäl dig då till någon utav våra verksamhetsgrupper inom socialt arbete, alkohol- och
narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete, internationellt arbete eller värvning.
För mer information, kontakta distriktskonsulenterna Ellen och Sofia.
______________________________________________________________________

Tips!
Du vet väl om att IOGT-NTO Göteborg & Bohuslän finns som sida på Facebook?
Gå gärna in och gilla oss, så kan du hålla dig uppdaterad om aktuella aktiviteter och även bjuda in till
egna evenemang.

Även vår Secondhandbutik Vännplatsen och verksamhetshus Nordengården finns som sidor på
Facebook. Gå in och gilla dem också!
______________________________________________________________________

Du har väl inte glömt att besöka vår Secondhandbutik Vännplatsen?
Öppettider
Onsdag 13.00-19.00
Torsdag 13.00-19.00
Lördag 12.00-16.00

Adress
Gamla flygplatsvägen 38
Amhult
Torslanda

Vill du arbeta som volontär på Vännplatsen?
För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0707-395214 eller info@vannplatsen.se
Besök deras hemsida: www.vannplatsen.se
______________________________________________________________________

Vad händer mer på förbundet?
För att få veta mer om utbildningar, föreläsningar och andra evenemang på förbundet, vänligen besök
denna länk: http://iogt.se/events/
______________________________________________________________________________

För konsulentkontakt, frågor, information och anmälan - ring eller maila:
Sofia Hagström Månsson, 0730-77 52 44 sofia.hm@iogt.se
Ellen Eklund, 070-222 70 09 ellen.eklund@iogt.se
Varma sommarhälsningar önskar
IOGT-NTO-distriktet i Göteborg & Bohuslän
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