Månadsblad - Februari
2013-01-30, Göteborg

Kära IOGT-NTO-medlem!
Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi
fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi och glädje i tillvaron. Vi är i
början på en spännande framtid med IOGT-NTO där vi kommer att synas och
höras på ett lite mer annorlunda sätt en tidigare och som även kommer att ha sin
utgång i en stor medial kampanjsatsning. Håll utkik efter information om denna
kampanj både på iogt.se, distriktets Facebook-sida och i månadsbladet!

Detta är vad som kommer att hända i februari och mars:
(Mer ingående information om aktiviteter i mars kommer du att kunna läsa i nästa månadsblad.)

________________________________________________________________
Ordförandeträff, Nordengården i Göteborg - torsdag 7 februari
Två gånger per termin inbjuds varje föreningsordförande i Göteborgs distrikt till en träff där
man fikar och diskuterar kring distriktets framtid, mål och verksamhet.
Anmälan sker på 031-775 78 60 eller goteborg@iogt.se senast 5 februari.
________________________________________________________
Alkoholpolitisk träff, Uddevalla – söndag 24 februari
Är du intresserad av alkoholpolitik och förebyggande arbete? Under dagen kommer du få
kunskap om hur du påverkar politikerna på kommunal nivå. Det kommer även att
presenteras en mängd olika metoder och verktyg för alkoholpolitiskt och förebyggande
arbete. Vi bjuder på fika!
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Anmäl dig senast den 18 februari till projektledare Ellen Eklund ellen.eklund@iogt.se
070-222 70 09. Behöver du hjälp med skjuts till Uddevalla så hör av dig.
Var: Tempelriddarordens hus i Uddevalla, Kålgårdsbergsgatan 2.
________________________________________________________________
Retorikkurs, Wendelsbergs folkhögskola – (lör-sön) 2-3 mars
Vill du bli en bättre talare? Distriktet erbjuder en kurs i retorik och ”insändarretorik”. Kursen
kommer gå igenom både ett klassiskt och annorlunda sätt att bygga upp ett tal på. Det
kommer även att bli praktiska övningar i både tal och skrift. Kursen startar kl.10.00 lördagen
2 mars och avslutas kl.16.00 på söndagen 3 mars. Mat, resa och boende är kostnadsfritt för
deltagare i Göteborgs distrikt. Kursen är gratis för alla. Skynda därför att anmäla dig nu då
antalet platser är begränsat. Anmäl dig till kursen senast 13 februari till goteborg@iogt.se
031-775 78 60.
________________________________________________________________
After work & Familjekväll, Nordengården - onsdag 6 mars
Nu är det återigen dags för våra populära Familjekvällar och After Work med sobert trevligt
häng, god billig mat (25 kr), pyssel och kanske en och annan överraskning. Mellan kl.16.0020.00 på Stockholmsgatan 16 i Göteborg håller vi igång. Ta med dig själv, familjen, maken,
grannen, barnbarnen så har vi en helkul kväll! Anmälan för mat: sofia.hm@iogt.se eller
0730-77 52 44.
________________________________________________________________
Vill du vara med och hjälpa till på våra After Work & Familjekvällar?
Kom med idéer till hur våra After work & Familjekvällar kan bli ännu bättre och roligare!
Vi behöver dig som vill vara med att planera och dona med matlagning och/eller aktiviteter
så att det går att genomföra igen.
Kontakta distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på 0730-77 52 44, sofia.hm@iogt.se
______________________________________________________________________

Distriktsårsmöte, Wendelsbergs folkhögskola, lördag 16 mars
Nu är det återigen dags för IOGT-NTO distriktet i Göteborg och Bohusläns stora årliga möte
där du som medlem i din förening kan ta del av och besluta om vad för riktning distriktets
verksamhet ska ta. Dessutom blir det god mat, fika, trevligt umgänge och en spännande
teaterupplevelse med teatergruppen Orang-Orang som visar sin föreställning ”Illustrerad
Klassiker”.
Kostnad för deltagande (oavsett ombud eller allmän deltagare): 200 kr/person. Då ingår mat,
fika och teater. Reseersättning utgår.
Kom ihåg att skicka in föreningens anmälan för ombud på mötet senast 3 mars till:
IOGT-NTO Göteborg, Arvid Hedvalls backe 6, 411 33 Göteborg.
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För anmälan av deltagande (icke-ombud), mat (och specialkost) och teater, vänligen anmäl
senast 3 mars på goteborg@iogt.se och/eller 031-775 78 60, 0730-77 52 44
Start kl.09.00. – Mötesbyrån öppnar och fika serveras.
Förhandlingar kl.10.00.
Lunch
Förhandlingar forts.
Fika
Teaterföreställning kl.15.30-17.00
Slut!
_______________________________________________________________

! ! ! Sök bidrag ! ! !
Glöm inte att söka pengar i er förening för aktiviteter i år ur 2-miljonerspotten hos förbundet.
Man kan söka för aktiviteter som berör områdena:
*Medlemsvärvning
*Medlemsengagemang
*Alkoholpolitik
*Kampanjen
För mer information, se medskickad bilaga.
Att skriva bidragsansökningar, Nordengården – onsdag 6 mars
Förbundet drar detta år igång en jättestor kampanj för verksamhetsåret 2013. Denna
kampanj gör det möjligt för föreningar att söka projektpengar för att göra lokala aktiviteter.
Därför har vi den 6 mars en kväll där vi tillsammans går igenom hur man gör för att söka
pengar hos förbundet och vad man skulle kunna ha för aktiviteter.
Kl.18.00 träffas vi och det finns möjlighet till lite fika eller en bit mat (för 25 kr) i anslutning
till distriktets After Work & Familjekväll som sker på samma plats (Stockholmsgatan 16 i
Göteborg). Anmälan till sofia.hm@iogt.se eller 031-775 78 60 senast 5 mars.
________________________________________________________________
Om bokningar för Skatåsstugan
I distriktet finns det flera olika lokaler och stugor att hyra. En av dessa är Skatåsstugan som
ligger vid Skatås motionscenter, Göteborg. Där finns både samlingsal, omklädningsrum och
duschar.
Påminnelse! Ska er förening eller någon annan hyra Skatåsstugan, ska bokning ske genom
distriktskonsulenterna Sofia Hagström Månsson eller Ellen Eklund på goteborg@iogt.se eller
telefon 031- 775 78 60.
Gör detta snarast så att det inte råkar ske dubbelbokningar!
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________________________________________________________________

Vart femte barn är en årlig kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas
negativt av att vuxna i deras närhet missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel. Under
vecka 7 i februari uppmärksammas denna kampanj genom att man sprider budskapet - att
vart femte barn i Sverige lever i missbruksmiljö. Detta kan du som medlem stötta genom att
”vattenmärka” din profilbild med ovanstående bild på din Facebook-sida eller gå in på
hemsidan www.vartfemtebarn.com, beställa material och dela ut ihop med andra
föreningsmedlemmar.
________________________________________________________________

ÅRSMÖTEN
Kretsen
(alla IOGT-NTO-, UNF och Junis-föreningar i Göteborg)
Söndag 10 mars kl.18.00.
Nordengården, Stockholmsgatan 16
Anmälan: Är du ombud fyller du i bilagan från tidigare skickad kallelse och skickar till
ovanstående postadress. Är du inte ombud är du välkommen att bara dyka upp.

Sommarhemmet Sillvik
(alla IOGT-NTO-, UNF-, Junis- och NSF-föreningar i Göteborg, Mölndal, Härryda och
Partille, Kungälv, Styrsö och Öckerö)
Onsdag 13 mars, kl.18.30
Sandenvägen 116, Torslanda
Anmälan: Är du ombud fyller du i bilagan från tidigare skickad kallelse. I annat fall är du
välkommen att bara deltaga. Anmäl gärna för fika på Hanna Rönnmark
hanna.ronnmark@nbv.se eller 031-775 78 60.
________________________________________________________________
”Alkokoll på distans”, 25 februari – 3 maj
Kursen är en grundkurs, på distans, i alkoholfrågan men som spänner över ett brett område.
En viktig del i kursen är diskussionen och samtalet mellan kursdeltagarna där man delar med
sig av frågor, kunskaper, erfarenheter och synpunkter.
Kursen startar den 25 februari och pågår till den 3 maj. Antalet deltagare är begränsat och
sista anmälningsdag är den 9 februari.

4

För att anmäla dig till kursen och mer information, vänligen ring 08-672 60 05 och/eller gå
in på denna hemsida:
http://iogt.se/event/alkokoll-pa-distans/
________________________________________________________________

Händer något speciellt i er förening som ni vill slå ett extra slag för?
Skriv då till oss och berätta så lägger vi in er aktivitet i månadsbladet!
Vänligen maila distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på sofia.hm@iogt.se
__________________________________________________________

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?
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För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0707-395214 eller info@vannplatsen.se.
Besök deras hemsida: www.vannplatsen.se
____________________________________________________________________

Vill er förening lära sig mer om narkotika?
Just nu finns följande material från NBV att använda (se även bilaga)
-Narkotikaindustrins påverkan på samhället
-Lagliga dödsdroger på Internet
-Narkokoll
-Lathund om Cannabis
-Khat - ett växande missbruk
-Khat – film
____________________________________________________________

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

En kreativ och inspirerande vintervår önskar
IOGT-NTO-distriktet av Göteborg & Bohuslän
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