Nytt på värvarfronten!
Passa på att värva i sommar! Förutom att din förening får fler medlemmar har du som
värvar chans att vinna fina priser!
Från 1 juni till och med 31 augusti kör förbundet med sin värvningskampanj. För var
fjärde person som du värvar får du en lott i lotteriet. Trettio personer kommer att
vinna och här följer ett axplock av de priser som finns att välja på:
• Resa för två till alperna, följ med på Vit jul-resan 2019. 20-29 december.
Värde ca 21000 kr.
• Apple iPad 32 GB. Värde ca 3600 kr
• En veckas boende, 14 bäddar, på Odengården, 1 km från Sälens Högfjällshotell.
Värde 3000 kr lågsäsong/6000 kr högsäsong.
• Weekend på Sillvik, Torslanda för 2 personer. Värde ca 2500 kr

IOGT-NTO Värmlands distrikts Nyhetsbrev nr 2 2019
Bästa medlemmar,
Nu står sommaren för dörren och det är dags att summera lite av vårens arbete.
Styrelsen deltog på Januarikonferensen i Stockholm där vi träffade förbundsstyrelsen och de andra distriktsstyrelserna för fortsatta diskussioner om det pågående
arbetet om Expedition 50. Under den helgen hade vi också ett möte för att lära känna
våra blivande samarbetspartners Örebro och Västmanlands distrikt. Senare under
våren har vi haft två ytterligare möten där vi betat av en lång lista med frågor om allt
från egna lokaler, personal och arbetsplaner till tillgångar och skulder. Vi har också
utsett en arbetsgrupp för fortsatta diskussioner inför sammanslagningen.

I Värmland utmanar vi dig!
Den som under kampanjperioden värvar flest medlemmar tävlar om ett presentkort
för 2 personer att gå ut och äta!

Distriktsårsmötet hos LF EG Geijer i Ransäter var välbesökt (ca 30 deltagare) och gav
oss en ny arbetsplan och budget. Vanja Lindstedt var förbundets representant. Stort
TACK till värdföreningen för husrum, mat och kaffe under dagen! Bra jobbat! Det är
alltid trevligt att hålla till i ett eget hus!

Det är jätteviktigt att alla föreningar värvar under året, inte bara under sommarkampanjen. Vi ska nå målet i år! Det innebär att det fattas 76 medlemmar. Med gemensamma krafter är jag säker på att vi hittar dem!

Värvning har pågått under hela våren och vi kan hälsa ett 30tal nya medlemmar
välkomna!

Värvargruppen
gm/ Inga-Britt

Folknykterhetens vecka/dag har vi firat i ca hälften av länets kommuner och fick
också in vår debattartikel i lokaltidningarna.

Alkoholfokus i årets Världens Barn-insamling

Nu är vår kongressdelegation på väg till Övik. På kongressen skall Exp 50 diskuteras
och beslutas om i ena eller andra riktningen. Det finns också ett stort antal motioner
som skall behandlas av de utsedda ombuden.

I år uppmärksammas några av IOGT-NTO:s hjärtefrågor
under Världens barn-kampanjen, som genomförs av
Radiohjälpen. Insamlingen kickstartar i slutet av
september, och kulminerar i en tv-sänd gala den 4 oktober.

Distriktsexpedtionen har
semesterstängt 24 juni-5 augusti
Trevlig sommar önskar
distriktsstyrelsen
och personal!
IOGT-NTO Värmland Nygatan 15652 20 KarlstadTel: 054-18 77 72
Fax 054-18 76 44 E-post: varmland@iogt.se Hemsida: www: iogt.se/varmland

Sen tar vi lite semester och stänger kontoret, se hur länge på annan plats i Nyhetsbladet!
Tack för gott arbete i era föreningar och tack för att ni betalar medlemsavgiften och
bidrar till ett nyktrare samhälle!
Trevlig sommar med lagom sol och regn, vila och äventyr!
Hälsningar från Distriktsstyrelsen
gm/ Monica Ståhl
Distriktsordförande

Kalender
Juni
26

IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Örnsköldsvik

Augusti
29
Internationellt arbete lokalt, videomöte
September
6
Internationellt avancerad, träff 1
25
Höstkickoff. NBV, Karlstad
27
Insamlingskampanj till Världens barn
Oktober
5
Värvningskampanj
31
Internationellt arbete lokalt, videomöte
November
5
IOGT-NTO fyller 140 år
8
Verksamhetsforum, Tollare folkhögskola
21
Frågetävlingen Pumpen
22-23 Bokfestival på Nöjesfabriken, Karlstad
December
1
Vit jul-kampanj
7
Korandet av Vit Julambassadör på stadsbiblioteket, Karlstad

Höstkickoff!
Onsdag 25 september kl 18
på NBV, Nygatan 13, Karlstad
En mer utförlig inbjudan kommer senare!

Varmt välkomna!
IOGT-NTO:s distriktsstyrelse

IOGT-NTO:s distriktsstyrelse 2019. Fr v Anna-Greta Johansson, Inga-Britt Tjäder,
Rolf Johansson, Liv Hagberg, Elenor Kemnäs, Monica Ståhl och Wim van Veldhoven

Ett erbjudande från Miljonlotteriet
Överskottet från Miljonlotteriet möjliggör ju IOGT-NTO:s viktiga verksamhet och nu
behövs fler prenumeranter. IOGT-NTO-föreningar som vill samarbeta med Miljonlotteriet, och samtidigt få pengar till sin egen verksamhet, kan göra det. Det handlar
helt enkelt om att värva lottprenumeranter och så här går det till:
• Registrera er förening: https://form.jotformeu.com/91253654123351 eller maila
forening@miljonlotteriet.se
• Miljonlotteriet lägger upp föreningen som valbar på https://www.miljonlotteriet.
se/iogt samt skickar ut foldrar, affischer och talonger.
• Be potentiella lottköpare gå in på https://www.miljonlotteriet.se/iogt och välja
den förening man vill stödja, alternativ skicka in talong per post.
Ni får 1000 kr per kund till registrerad förening efter att kunden varit med i 3
månader. Frågor mm mejlar ni till: forening@miljonlotteriet.se

