Stockholm 2019-01-29
Till alla IOGT-NTO-föreningar

VÄLKOMMEN 2019!
Hej där ute i föreningarna. Här kommer aktuell information för er. Den enda bilaga ni får
med detta utskick är medlemslistorna, allt annat finns på vår webbplats. Vi väljer att
göra så för att informationen ska kunna uppdateras vid behov och vara mer tillgänglig.

Nytt medlemsregister
IOGT-NTO får under våren ett nytt medlemsregister som gör det enklare att hantera
medlemsärenden, både för er ute i föreningarna såväl som centralt. Frågor kring
processen besvaras av Patrick Englind, patrick.englind@iogt.se

Medlemslista – BILAGA
Medlemslista per 2018-12-31 + förändringslista finns som bilaga till detta brev.
Medlemsservice svarar på alla eventuella frågor: medlemsservice@iogt.se
 www.iogt.se/medlemssidor/foreningsservice/

Remiss – förändrat medlemslöfte
Förbundsstyrelsen har ett förslag på nytt medlemslöfte, de har också gjort en enkät
med mer info och möjlighet att lämna synpunkter. Gör din röst hörd!
 http://bit.ly/iogtlöftesremiss

Kongress 2019
IOGT-NTO:s kongress genomförs 26-20 juni i Örnsköldsvik. Det blir härliga
förhandlingar, roliga aktiviteter och nykter gemenskap när den är som bäst. All
information och länk till anmälan fylls på successivt under våren.
 Se www.nykterkongress.se

Sök pengar för projekt
Även i år finns 2 miljoner kr avsatta för utvecklingsprojekt i Engagemangspotten.
Ansökan, utvärdering och frågor m.m. skickas till engagemangspotten@iogt.se
 Information och blanketter: https://iogt.se/medlemssidor/projektbidrag/
IOGT-NTO har också ett antal stipendiefonder med olika ändamål. Handläggare för
dessa är Elisabeth Larsson, elisabeth.larsson@iogt.se.
 Information och blanketter: https://iogt.se/medlemssidor/stipendier-att-soka/

Blanketter
Alla blanketter ni behöver till föreningen inför årsmötet finns på
 www.iogt.se/medlemssidor/foreningsservice/

AKTUELLT UNDER VÅREN
Forskningsrapport ”Alkohol och äldre”
Den 19 februari är det lanseringsstart för årets forskningsrapport ”Alkohol och äldre”.
Rapporten, mer information om lanseringen och tips och idéer för hur man kan jobba
med den finns på vår webbplats.
 www.iogt.se/pressrum/forskningsrapport/

Värvarkonferens 22–24/2
Engagemangsavdelningen bjuder in till vårens värvarkonferens på Tollare Folkhögskola.
Konferensen börjar fredag 22/2 kl 18 och avslutas söndag 24/2 med lunch.
 https://irma.sobernet.nu/evenemang.aspx?id=551

Socialt forum 3–5/5
Boka in helgen 3–5/5 för IOGT-NTO:s populära samling Socialt forum, en helg fylld av
familjevänliga aktiviteter, spännande seminarier och annat roligt. Program och länk till
anmälan läggs upp successivt.
 www.iogt.se/event/socialt-forum-3

FNV – Folknykterhetens vecka
Den 30 maj infaller Folknykterhetens dag och IOGT-NTO uppmärksammar den genom
aktiviteter under hela veckan. Via länken nedan kan ni ladda ner tips på aktiviteter, bilder
till sociala medier, affischer och annat smått och gott om alkohol och våld.
 https://iogt.se/alkohol-och-vald/

Internationella träffar 2019
Boka redan nu in vårens videomöten med internationellt tema. I bilagan finns
information om alla fyra träffar, med spännande föreläsare och intressanta frågor.
Kontakta distriktet eller Winnie Blom-Jensen, tel 070-190 84 61.
 https://iogt.se/event/internationellt-arbete-lokalt-videomote/

Kalendarium
I vårt kalendarium finns aktuell information om t ex utbildningar, samlingar och kurser.
Nyheter fylls på successivt så det lönar sig att titta in ofta!
 www.iogt.se/event

Synpunkter
Välkommen med synpunkter om detta föreningsutskick och/eller vår interna
kommunikation i stort: cecilia.abrahamsson@iogt.se

Tillsammans kan vi göra Sverige, världen och vår hemort nyktrare. IOGT-NTO
kan påverka världen och vi kan tillsammans skapa en bättre värld.

