April månad 2014

Månadsblad
Hejhej medlem!
Nu är äntligen våren här! Tjohoooo! Allt blommar & spirar precis som det gör
ute i föreningarna..härligt att se den entusiasm jag möter i föreningarna och
dess medlemmar!
Vi har många spännande möten och aktiviteter att besöka och delta på under
april månad. Ni kommer väl på nästa Familjekväll den 22/4 på Nordengården!
Då är det bland annat invigning av Junis och UNFs källarlokal..det kan vi ju
inte missa! Har du möjlighet att delta på våra arrangemang och hjälpa oss att
sprida dessa, vore vi tacksamma!
Ni kan följa verksamheten på nära håll via facebook, hemsidan, månadsbladet
eller genom ett besök på vårt fina kontor! Vi vill att fler medlemmar får
direktinformation så att verksamheten blir tillgänglig för alla!
Glöm inte att fotografera era träffar och aktiviteter, dessa bilder använder vi till
Profilen bland annat. Skicka gärna in dem till mig!

Värvning i Uddevalla
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Vad händer i April:
Värvning
Kassörkurs
IRMA (medlemsregisterutb)

v.21 Frölunda Torg (välkomna att delta!)
Söndag 13/4 kl.10-14 Nordengården
Söndag 13/4 kl.10-14 Nordengården

After Work/Familjekväll
Musikafton för alla

22/4 Nordengården kl.17-20 Dans & grill
Söndag 27/4 kl.18.00 Nordengården

Vi behöver hjälp att få iordning en massa saker under våra nästkommande
Familjekvällar/After Work- kan du bistå? Ring!
________________________________________________________________

FIKA FÖR ALLA 1-30 april
Nu är Fika för alla-kampanjen i full gång!
Ordna en dag/ kväll med fika som är öppen för alla, passa på nu under april
månad!
vi utmanar nu alla föreningar och
distrikt att vara med och bidra till en riktig värvarmånad i IOGT-NTO-landet. Tanken är
att vi bjuder nya människor på fika som den självklara bron in i IOGT-NTO. Vi vet att det
är oerhört framgångsrikt att visa upp oss på platser där många människor naturligt är,
exempelvis vid affärer och köpcentrum.
Att bjuda på något ger en självklar möjlighet att inleda samtal och fråga om medlemskap.
Nyheten i vårens kampanj är att vi också ska bjuda in människor till ett kafferep i vår lokal.
Vår målsättning är att vi under kampanjperioden ska synas rejält! På många orter! Målet
är 120 deltagande föreningar som ordnar 300 värvaraktiviteter och 100 kafferep. Då kommer
det att leda oss till 1000 nya medlemmar under april.

Föreningskampanj
Som en del i ”Fika för alla” har vi särskilda stimulanser för våra föreningar. Det handlar
om att göra utåtriktade värvaraktiviteter för att synas och bjuda in både till medlemskap
och ett kafferep för nya och gamla medlemmar och allmänhet. Vi förser alla föreningar
som vill göra värvaraktiviteter med ett speciellt kampanjkit bestående av en fräsch
termoskanna (1,3 l) med IOGT-NTO-loggan, pappmuggar med IOGT-NTO-loggan,
IOGT-NTO-servetter och lite värvarmaterial. De får också ett ekonomsikt bidrag.
Förutsättningen är att aktiviteterna anmäls in i förväg (senast 25/3) och då lägger vi också
upp dem på webben. Mer detaljer om föreningskampanjen finns på särskilt blad som skickats
direkt till alla föreningar.

Distriktstävling
Förutom distriktspremierna utmanar vi alla att vara med i tävlingen mellan distrikten där
vi delar ut priser till de tre distrikt som värvar flest nya medlemmar.
1:a pris 15 000 kronor, 2:a pris 10 000:- 3:e pris 5 000:Varje vecka rapporterar vi via mail till alla distrikt hur ställningen är.
Medlemstalonger för de nyvärvade medlemmarna måste vara på medlemsservice
senast den 6/5.
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Distriktsmålet för Göteborg och Bohus är
medlemmar!

52 st nya

Beställ material
Behöver ni mer material? Vi har massor av fräscht värvarmaterial som gör det lättare att
synas. Ni kan kostnadsfritt beställa värvarvisitkort, värvarblock och Häng med!-foldrar.
Dessutom finns det värvardukar i olika storlekar, värvardisk, rollup och värvarkläder att
köpa. Beställ direkt i webbshopen.
Kontaktpersoner
Robert Lindh, robert.lindh@iogt.se eller 0733-726219
Winnie Blom-Jensen, winnie.blom-jensen@iogt.se eller 0701-908461
Ps. Alla ombud fick en värvningstalong med sig i sin goodiebag. Om alla i distriktet värvar en
person under kommande månader…så skulle vi bli så många fler! =)
Och se till att ringa runt era medlemmar och bjud in dem på någon rolig aktivitet som
anordnas!
Du och din förening kan anmäla er till Fika för alla under hela april månad - vi kommer att
skicka ut vår fina fikakitt så fort som möjligt.
Ni vet väl om att det under april är 50 % rabatt på termosar och värvardukar så lång lagret
räcker!
Det finns med andra ord massor av anledningar till att vara med - Kolla med din förening för visst ska ni också vara med!
Mer information finns på http://iogt.se/bli-medlem/fika-for-alla-2/ Här hittar ni även en fin
mall, som kan användas till inbjudantill kafferepet!
Du kan även se vårt Kafferep, som genomfördes på kansliet i Stockholm - riktigt kul när
grannarna till kansliet, kollegor, kaffesugna medlemmar, samarbetspartner,
organisationskompisar - ja, helt enkelt go'a människor som njöt av ett härligt Kafferep med
skratt, alvorliga samtals ämnen, kakor o stora lass. kolla själva: http://www.youtube.com/
watch?v=-KAHo7FaRYY& feature=youtu.be
OBS! Under kampanjen uppmanas alla som skriver på sociala medier att använda
hashtaggen #fikaföralla

KVARTALSEVENT- SOMMARFESTIVAL 26-29 JUNI I MORA
Bland alla som har värvat under respektive mars, april och maj månad kommer vi att dra lott
- den spännande vinsten är "Att för två personer delta på IOGT-NTO-rörelsen
Sommarfestival i Dalarna. Det ingår resa, boende sommarfestivalpaket.
Under mars månad har 114 personer värvat minst en ny medlem och bland dessa föll turen
på Birgitta Lundin, från Nyland. Vi säger grattis till vinsten och hoppas vi kommer att få
höra om massor av trevliga äventyr i Mora 26-29 juni.
Blir du också nyfiken på sommarens höjdpunkt? Läs mer på www.sommarfestivalen.se
Du kan även värva dig till detta event - då ska du för en person har 10 betalande nya
medlemmar eller för två personer 20 betalande nya medlemmar.
PS Du vet väl om att du kan läsa mer om hela 2014-års kvartalsevent i vår värvarmanual. Om
du inte har fått den - hör av dig, då skickar vi!
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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?
Vänta inte för länge - en del veckor är redan bokade - hör av dig, då kollar vi om "Din tid" och
"Våra veckor" passar ihop!
Anmäl ditt intresse till Winnie Blom-Jensen via mail winnie.blom-jensen@iogt.se eller
mobil 0701-90 84 61.
FNV
Snart - Är det Folknykterhetens vecka med Fest för alla
Den 26maj - 1 juni är det återigen dags för årets Folknykterhetens vecka. I år fortsätter vi
med temat fest för alla men hottar till det med att bjuda in till Grillfester överallt.

Detta år vill vi att fokus ska vara gemenskap. Att alla förbunden tillsammans bjuder in till
gemensamma aktiviter under veckan och verkligen visar vilken stor organisation vi är med
möjligheter för alla åldrar. Ett tema som vi alla distrikt i landet knyts ihop med är att vi i år
kör Grillfest åt alla!
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TIPS OCH TRIX
När du värvar nya betalande medlemmar till IOGT-NTO, då får du värvarpremier - men
endast om du själv har betalat din egen medlemsavgift. Har du några funderingar kring
medlemsavgifterna? Hör av dig, då hjälps vi åt att reda ut detta!
På www.iogt.se/5555 kan du varje vecka se hur vi ligger till med värvningen - bland mycket
annat intressant!
Fika för alla - hälsningar
Lizzette, Robert & Winnie

______________________________________________________
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!
Alla behövs, stor som liten..gammal som ny medlem..det finns en roll för alla!
Kontakta distriktskonsulent Malin Westergren Tel.0702-227009 eller maila mig på:
malin.westergren @iogt.se
______________________________________________________________________

Distriktsinfo vecka 13
APRIL
En månad som inleds med skämt och avslutas med brasor. För oss i IOGT-NTO innebär det många
värvartillfällen i kampanjen Fika för alla. Vi visar upp oss och pratar med människor. Tillsammans ser
vi till att vi blir fler!
Glöm inte att vidarebefordra detta mail till personer som behöver informationen.
Bilagor och annan information läggs också upp på www.iogt.se/distriktsinfo.

ANMÄLAN ÖPPEN TILL SOMMARFESTIVALEN
IOGT-NTO-rörelsen bjuder in till en trevlig Sommarfestival 26-29 juni i Mora Parken, Dalarna. Mora
Parken är en anläggning med ett varierat utbud av olika boendeformer och ett stort antal aktiviteter
såsom bad, minigolf och bowling. Det finns någonting för alla, Sommarfestivalen erbjuder en mängd
olika aktiviteter, seminarier och utflykter. På kvällarna finns lägerbål och underhållning.
Sommarfestivalen invigs och avslutas med gemensam fest.
Håll utkik efter mer information på Sommarfestivalens hemsida: http://www.sommarfestivalen.se/

NOMINERA DIN SOBERHJÄLTE
Det går bra att nominera till 2014 års Soberhjälte fram till 11 april.
Läs mer på hemsidan: http://iogt.se/nyheter/nominera-arets-soberhjalte/

FIKA FÖR ALLA FORTSÄTTER!
Vi har just börjat vår fikamånad, bullar, kakor och kaffe i långa rader bjuds det nu på runt i landet. Vi
har just nu över 120 värvartillfällen registrerade. Har alla föreningar i ert distrikt anmält sig? Gör det
nu till robert.lindh@iogt.se eller winnie.blom-jensen@iogt.se.
Massa tips och inspiration finns också på hemsidan www.iogt.se/fika.
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SISTA ANMÄLAN 11 APRIL - SOCIALT FORUM
Bli inte den som blir utan plats! För er som vill uppleva gemenskap, värme samt få personliga
utmaningar - glöm inte att anmäla er till Socialt forum den 2-4 maj. Sista anmälan är den 11 april!
Läs mer här: www.iogt.se/event/socialt-forum/

IOGT-NTO:S MEDLEMSBLOGG
Superåret 2014 kommer föra mycket engagemang med sig. Därför släpper vi en medlemsblogg där vi
medlemmar kan dela med oss av allt engagemang och inspireras av varandra.
Läs mer här: http://iogt.se/nyheter/iogt-ntos-medlemsblogg/

SÖK PENGAR HOS STIFTELSEN ANSVAR FÖR FRAMTIDEN
Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning
rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också
främja vård och fostran av barn.
Läs mer i bilagan >>

_________________________________________________________

Folknykterhetens vecka & dag

Nu närmar sig IOGT-NTO-rörelsens största vecka med stormsteg!
Vecka.22 i Maj månad är det tanken att vi ska synas på gator & torg! Temat för veckan är att
grilla & värva nya medlemmar!
Måndag 26/5
Tisdag 27/5
Torsdag 29/5

Finns konsulenterna på Nordstan och informerar/värvar
After Work/Tårtkalas/Familjekväll Nordengården
FND Flunsåsparken, Hisingen
Tipspromenad/
Barnteater/fiskedamm/sumobrottning/ansiktsmålning

______________________________________________
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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.
Passa på att nyttja den mysiga stugan till era föreningsträffar/ möten/ kalas!
Stugan ligger i Skatås Friluftsområde, Göteborg stuga nr.19
Frågor: Andreas Lood Tel.0707-865123 /andreas@produktionskollektivet.se
Är ni/du intresserad av att lägga in lite engagemang & kärlek i stugan, så ta kontakt med
Andreas!

ORDFÖRANDESAMLING DEN 14 MAJ KL.17-20
NORDENGÅRDEN (källaren)

Varmt välkomna att anmäla er till årets roligaste ordförandesamling på Nordengården!
Det blir information av vad som händer under året i vår organisation av Elisabeth Bergström och
dessutom kommer ni får lite godsaker att både ta med hem till föreningen och i magen..
Så skynda, skynda att anmäla er! Senast en vecka innan, men gärna snarast!
Tel.0702-227009
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Musikafton
Söndag 27 april kl.18.00 på Nordengården; Stockholmsgatan. 16
Entré: 50 kr inkl.kaffeservering
Tillägnan- en musikafton inspirerad av Monica Z
Amanda Larsson och Ann-Charlotte Arnborg-Larsson
Ett arrangemang i samarbete med IOGT-NTO Lf Klippan Engelbrekt, Lf Skatås, Kretsen,
NBV och Våra Gårdar
Varmt välkomna att delta! Ta med era nyvärvade medlemmar, och bjud med hela föreningen!

________________________________________________________________

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/facebooksidan/hemsidan!
Vänligen maila distriktskonsulent Malin Westergren
malin.westergren@iogt.se
8

__________________________________________________________

Dags att planera höstens verksamhet i föreningarna

Nu har ni fram till 15 juni på er att diskutera fram nya aktiviteter och planera in värvning i
föreningarnas verksamhetsprogram! Så vänta nu inte till sista veckan med att diskutera och
konferera er kommande verksamhet. Ta en arbetsdag och ta gärna in någon av styrelsen,
konsulenten eller någon annan som kan inspirera eller hjälpa er på rätt väg!
Men ni behöver naturligtvis inte vänta till i höst för att göra en enkel värvningsinsats utanför
er lokala ICA-butik, eller en mässa, marknad..Vi bistår med material, bardisk och GT-dricka!
Om man inte vill ha bardisken kan man låna en duk som passar perfekt för ett bord!
Här kommer lite förslag på verksamhet som ni kan ha i föreningen:
1) Värvning
2) Fikastund för alla (bjud in nya och gamla medlemmar och även i ert område)
3) Familjevänlig verksamhet
4) Drogkampen i samarbete med Länsnykterhetsförbundet
5) Grillafton (bjud in alla i närområdet)
6) Ring runt till de restenta medlemmarna & bjud in dem på tårta!
7) Bjudit in alla medlemmarna till en familjevänlig aktivitet
8) Internationell kväll
9) Studiecirkel öppen för alla (annonsera i lokaltidningen)
10) Vit jul-kampanjen (gör en aktivitet och värvningsinsats i nov/december
11) En tipspromenad och grillkväll på Sillvik med föreningen (bjud in flera föreningar och
allmänheten)
12) En freesbeegolfrunda på Skatås som avslutas med grillning i Skatåsstugan
13) Ha era föreningsårsmöten/föreningsmöten i Skatåsstugan/ Sillvik och gör något
roligt i anslutning till mötet
14) Använd vår inomhuscurlingsmatta på Nordengården
15) Värva utanför er lokala butik
16) Gå gemensamt hela föreningen på After Work/familjekväll på Nordengården
17) Anordna en fest och bjud in nära och kära och grannar, arbetskamrater
18) Hyr en minibuss och hälsa på Vännplatsen och en förening i distriktet
Det krävs väldigt mycket egeninsats och engagemang för att få en förening att få nya
medlemmar och behålla dessa, att göra ständiga förändringar och finna nya sätt att ha
verksamhet på.
Men, tillsammans kan vi göra fantastiska resultat! Vi har alla möjligheter nu, när vi
har en härlig distriktstyrelse och anställda som är fokuserade på att göra 2014 till det
bästa året!

___________________________________________________________
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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. Flera av distriktets föreningar har också facebooksidor, Gå in och
gilla dem också!
Be andra av dina vänner att gilla vår facebooksida-då når vi fler!
________________________________________________________________

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

14 maj Vännplatsen deltar i Stora Sociala Företagsdagen arrangerat av Coompanion, Vägen
Ut!, GF Sak och Karriär-Kraft
27 maj Vännplatsen deltar på After Work på Nordengården kl 17-20 med en miniloppis av
kläder, leksaker, porslin och böcker- kom och köp!
Dessutom kör vi en modevisning av våra coola kläder!
6 juni är det dags för Torslandafestivalen som anordnas av Torslanda Företagarförening där
Vännplatsen kommer ha extraöppet och även flytta ut på gatan
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Vill du arbeta som volontär på Vännplatsen?
För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0705-971366 eller info@vannplatsen.se.
Besök deras hemsida: www.vannplatsen.se

____________________________________________________________________

Vännplatsens Miniloppis på Distriktsårsmötet
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After Work/familjekväll på Nordengården
För konsulentkontakt, frågor, information och anmälan - ring eller maila:
Malin Westergren, 0702-227009 malin.westergren@iogt.se

En härlig Aprilhälsning
till er!
IOGT-NTO-distriktet av Göteborg & Bohuslän
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