INBJUDAN TILL VERKSAMHETSFORUM 2018
Varmt välkomna höstens stora medlemsträff,
Verksamhetsforum på Tollare 9–11 november!
I år har vi valt att fokusera på demokrati, bland annat
genom ett inspel ifrån vår samarbetspartner Expo.
I programmet hittar du också en bredd som både ska
inspirera och stärka dig som aktiv IOGT-NTOmedlem. Under helgen finns det tid för intressanta
möten och samtal med andra medlemmar och på
lördagskvällen erbjuds det buggkurs och annan dans.
Vi erbjuder morgonaktivitet i olika intensitet,
cirkelfys, qigong och virkning.

Gemensamma helgruppspass:

• Tillsammans märks vårt engagemang.
Joy Himmelmark
• Hur påverkas vår rörelse av normaliseringen
av rasismen? Niclas Nilsson från Expo
• En inspirerande föreläsning om mening och
stolthet. Lisbeth Carlborg

Valbara pass:

VALBARA PASS – välj fritt, oberoende spår
Det politiska spåret:
1. Hur efterlever vi grundsatsen Demokrati när en
nationalistisk politik normaliseras?
2. Alkonorm vs nykternorm – vad krävs för att gå
från att vara nykter till att kalla sig nykterist?
3. Aktuellt inom alkohol- och drogpolitiken, fokus
på detaljhandelsmonopolet av alkohol i de
nordiska länderna.
4. Hur förenklar vi vårdkedjan? Ett processpass
med Hanna Broberg från Dagöholm.

Verksamhetsspåret:
1. Ny verksamhet och nya medlemmar. Möt och
inspireras av Södermanlands distrikt som varit
nyfikna och vågat satsa.
2. Vit jul, olika sätt att engagera dig.
3. Är vi klara nu? Hur vi följer upp #nykterfrizon
och #metoo och skapar en respektfull kultur?
4. Integration genom jämställdhet. Det räcker
inte med att prata om jämställdhet, beteenden
behöver förändras.

Det kreativa spåret:

I år erbjuder vi fyra olika spår (se spalten här brevid),
men det står dig fritt att välja vilka pass du vill gå på,
oberoende spår. Mer information om varje pass hittar
du när du anmäler dig.

Information och anmälan:
http://iogt.se/event/verksamhetsforum-2018/
Anmäl dig senast 21 oktober • Kostnad 650 kr • Barn är välkomna
Hinner du inte vara m
ed hela helgen,
kom lördagkväll! Alla
är välkomna!

1. Spela i band. I Tollares replokaler gör vi musik
tillsammans. Inga förkunskaper krävs.
2. Metallslöjd. Introduktion i hantverk med ståltråd,
resultatet blir vackra ståltrådsträd.
3. Remake a T. Återvinningsslöjd är en trend. Med
en sax som enda verktyg får t-shirten ett nytt
utseende.
4. Fota med mobilkameran. Skapande, fota med
mobilkameran. Med små finesser och enkla
vardagsknep kan du efter detta stoltsera med
hur du fångar ögonblicksbilderna.

Grundutbildning:
IOGT-NTO grundutbildning presenterar och skapar
samtal om organisationens ideologi, verksamhet,
politik och historia. Grundutbildningen består av
fyra kurspass som kan väljas enstaka men bäst blir
det att välja samtliga fyra pass.

