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Program 
10.00 Samling med fika 
 
10.30 Uppstart, välkommen 
 Förhandlingar 
 
12.15 Digital föreläsning  

Narkotikadebatten just nu och vad som är bästa 
vägen för oss att  
påverka framåt. 
 
Pierre Andersson  

Policyrådgivare Alkohol och utveckling 
 

13.00 Lunch 
 
13.45 Underhållning av Kumpanerna 
 
14.30 Fortsatta förhandlingar 
 
16.00 Avslutning, blandat förstärkt och gott fika! 
 
NBV kommer att närvara under förmiddag och fram till 14.30-
med bokbord och information. 
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Föredragningslista 
1. Distriktsårsmötets öppnande 

2. Val av 

A) Mötesordförande 

B) Mötessekreterare 

C) Minst 2 justerare 

D) Minst 2 rösträknare 

3. Fastställande av föredragningslistan 

4. Fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 

5. Ställningstagande till om distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna 

6. Ställningstagande till om distriktsårs-mötet är beslutsmässigt 

7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelser för 2020-2021 

8. Föredragning av distriktsstyrelsens ekonomiska berättelser för 2020-2021 

9. Föredragning om revisionsberättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i distriktsstyrelsen 

12. Beslut/Yttrande om motioner och förslag 

13. Beslut om ersättningar 

14. Förslag till arbetsplan för 2022-2023 

15. Beslut om budget för 2022-2023 

16. Beslut om antal ledamöter (minst 5) samt om deras mandattid 

17. Val av distriktsstyrelse: 

A) Ordförande 

B) Vice ordförande 

C) Sekreterare 

D) Kassör 

E) Studieledare 

F) Eventuella övriga ledamöter 

18. Val av två revisorer och två ersättare 

19. Val av valberedning, minst tre ledamöter, varav en sammankallande och ev. 
ersättare 

20. Beslut om tid och plats för 2024-års distriktsårsmöte 

21. Årsmötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse för IOGT-NTO Mitt för 2020 
 
2020 blev ett mycket speciellt år 
Första verksamhetsåret för IOGT-NTO Mitt 2020, blev ett mycket speciellt år för hela 
vår värld. Det som dominerat samhällsdebatten och till stor grad påverkar vår 
verksamhet är coronapandemin eller med ett annat ord Covid 19. Från mitten av 
mars och resten av året har uppmaningarna om att hålla avstånd, begränsa fysiskt 
umgänge, använda handsprit och stanna hemma vid minsta symtom vidarebefordrats 
från myndigheterna via media. Vi har givetvis följt dessa råd och riktlinjer och även 
uppmanat våra föreningar att göra likaledes. Att under dessa omständigheter bedriva 
folkrörelsearbete och bygga upp ett nytt distrikt har varit en utmaning. Styrelsens 
fokus har varit tänk nytt, ställ om verksamheten utveckla andra kontaktvägar. 

 
Bildandet av distriktet 
På kongressen i Örnsköldsvik 2019 fattades beslut om en ny distriktsindelning inom 
IOGT-NTO förbundet. I samband med det utarbetades dessutom en ny plan för hur 
samverkan mellan distrikt och förbund och mellan distrikt och förening ska se ut. 
Kongressens beslut var att distriktens roll i framtiden främst ska vara av en strategisk 
karaktär som ska ansvara för att förverkliga mer långsiktiga mål än tidigare. IOGT-
NTO distrikten Jämtlands län och Västernorrland bildar det nya distriktet IOGT-
NTO Mitt. De båda distrikten valde representanter till en interimsstyrelse. Berit 
Johansson, Björn Sandal, Tomas Wallström, Kamilla Andersson, Shorouk Alhams 
och Olle Häggström. Denna grupp genomförde fyra möten under 2019. Här 
behandlades organisatoriska frågor, arbetsplan, budget, personal m.m. Allt i syfte att 
den nya distriktsorganisationen skulle vara på plats vid årsskiftet 2019/2020. 
 

Inledning 
När det gäller verksamheten i distriktet under 2020 har utgångspunkten varit Mål 
och Verksamhetsinriktning för 2020-2021 som fastställdes av kongressen 2019, samt 
den arbetsplan som interimsstyrelsen arbeta fram i början av året och som 
fastställdes på distriktsårsmötet i augusti. Här redovisas vad vi genomfört, och det 
mesta av det som vi ej kunnat arrangera beror på pandemin. 

 
IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder 
nykter gemenskap 
 
Lokal verksamhet – föreningsarbetet 
I en folkrörelse som IOGT-NO är den lokala verksamheten grunden och distriktets 
uppgift är stödja och stimulera föreningarna och andra grupper. 

 Under januari och februari genomförde vi fyra föreningsstyrelsesamlingar för 
att berätta om det nya distriktet, våra planer och utveckling av samarbetet. 
Dessa träffar genomfördes i Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall samt Östersund 
och samlade över 90 personer från 27 föreningar. 

 Tre digitala ordförandesamlingar har genomförts i mars, juni och december. 
Det har bl.a. handlat om coronapandemin, hur hanterar vi distriktsårsmötet, 
medlemsfrågor och verksamhetsutveckling. Dessa samlingar har varit 
uppskattade. 

 Distriktsstyrelsen och personalen har haft telefonkontakt två gånger med i 
princip samtliga föreningar under året. 

 Trots pandemin har ett 10-tal föreningar fått fysiska besök. 
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 En ny IOGT-NTO förening Spinnflugan i Östersund bildades i början av året. 

 Distriktet har utlyst stöd för verksamhetsutveckling och akut stöd på grund av 
pandemin. Tre föreningar har tillsammans erhållit 50 000:-. Detta stöd är 
förmodligen ännu viktigare när verksamheten skall i gång på nytt. 

Av förklarliga skäl har föreningsverksamheten varit mycket begränsad under 2020. I 
början av året var det årsmöten och musikleken. Under sommarhalvåret och i början 
av hösten var ett 10-tal föreningar i gång med olika former av verksamhet. 
 
Social verksamhet som stöd 
Med social verksamhet menar vi företrädesvis verksamhet som vänder sig till 
personer som är på väg ur ett missbruk, har lämnat ett missbruk, är anhörig eller 
allmänt intresserad av kamratstöd. Distriktet har tillsatt en arbetsgrupp för att skapa 
nätverk och verksamhetsutveckla. Distriktet har företrädesvis arbetat tillsammans 
med Räddningsplankan i Östersund för att bistå dem i sin omstart. Ett 
sonderingsarbete har påbörjats i Sveg för möjlig omstart under 2021. Totalt har vi 
fyra föreningar som bedriver någon form av social verksamhet. I Örnsköldsvik, 
Ramsele och Hällan, Sundsvall har lokaler upplåtits till AA eller NA, för en begränsad 
hyra. 
 
Folkbildningen 
Merparten av våra aktiva föreningar bedriver studiecirkelverksamhet genom vårt 
studieförbund NBV. Även denna verksamhet har varit mycket begränsad eftersom 
NBV endast godkänt digitala cirklar under en stor del av året. Kulturarrangemang 
genomförs i samarbete med NBV. 
Distriktet var representerat med ombud på NBV Norr:s  digitala medlemsmöte den 
21 november.  Den viktigaste frågan var verksamhetsplanen som innehåller en hel del 
kring drogfrågan samt Agenda 2030 och Demokratin 100 år. 
 
Demokratifrågan – omvärldsbevakning 
IOGT-NTO:s grundsatser bygger på nykterhet, demokrati och solidaritet. Som 
organisation bör vi öka engagemanget kring demokrati- och solidaritetsfrågan. 
Under det gångna året har styrelsen med stöd av förbundet fått kunskaper kring 
omvärlden och diskuterat hur vi skall prioritera det framtida arbetet. Gällande 
demokratifrågan har vi fokuserat på organisationens egen demokrati. Vi har lämnat 
en utvärdering till förbundet gällande direktdemokrati som Jämtlands län hade på 
sina årsmöten. Därutöver har vi fört diskussioner hur vi i styrelsen ser på kommande 
distriktsårsmöten och även överlämnat det materialet till förbundet. 
 
Digitala Quiz 
IOGT-NTO Mitts medlemmar Kamilla Andersson och Ida Krusevi kallar sig Quizters 
Sisters och har sedan i april arrangerat Quiz på distans via Facebook, ett klurigt quiz 
och mycket uppskattat arrangemang som är öppet för alla som vill. Under 2020 har 
18 quiz arrangerats med i genomsnitt 114 deltagare fördelat på i snitt 28 
lag. Deltagarrekordet skedde den 28 december, då deltog 186 personer i 45 lag.  
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IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
Den viktigaste delen av att utmana alkoholnormen, är alla samtal som alla 
medlemmar för på sina arbetsplatser, i andra organisationer och bland släkt och 
vänner. Från distriktets sida har vi genomfört några mer konkretiserade satsningar. 

 
Hälsoutmaningen 
Projektet hälsoutmaningen fortsatte i Örnsköldsvik i början av 2020 med olika typer 
av träffar, bl.a föreläsningar. En studieresa var planerad till Köpenhamn, men den 
fick ju ställas in på grund av pandemin. 
 
Alkohol och Graviditet 
När vi fick information om att årets forskningsrapport skulle handla om Alkohol och 
Graviditet samt små barns hälsa, beslöt vi att utforma ett projekt. I januari lämnade 
vi in en projektansökan till Stiftelsen Ansvar för Framtiden. Beslutet kom i april att vi 
erhållit ett bidrag på 240 000:- vilket är 60% av vad vi sökte. Diskussioner fördes 
med mödra- och barnhälsovården. Planen var att genomföra många olika 
konferenser och samlingar. Här fick vi tänka om. Beslutet blev produktion av tre 
korta filmer som sprids på sociala medier till målgruppen blivande föräldrar. 
Filmerna blev klara i december. 
 
Första filmen fokuserar på männens roll och ansvar när det kommer till graviditet, 
då senaste tidens forskning visar att alkohol påverkar mannens spermier och 
arvsmassa i större grad än man tidigare trott. Målgruppen är därför främst män i 
fertil ålder och även par som planerar att skaffa barn. Det är av stor vikt för barnets 
framtida hälsa att båda parter är alkoholfria redan vid befruktningstillfället. Filmen 
vill förmedla detta viktiga budskap med en positiv känsla och ett nytt sätt att se på 
mäns förhållande till alkohol. 
 
Film nr 2 är en mörkare film som fokuserar på våld i nära relationer och våld inom 
hemmets fyra väggar. Budskapet är högaktuellt nu i denna tid då många familjer 
lever med både stress och isolering under pandemin. Filmen vill framhålla att inga 
barn ska behöva växa upp i ett hem med våld. 
 
Film nr 3 visar på en smula överdrivet sätt hur en typisk familj kunde se ut på 70-
talet, då både män och kvinnor saknade kunskap om hur tobak och alkohol påverkar 
hälsa och graviditet. Idag har vi kommit betydligt längre både vad gäller information 
och forskning.  
 
Målet med samtliga filmer är att informera om den senaste forskningen på ett 
lättsamt sätt, som samtidigt manar till eftertanke och reflektion över det egna 
alkoholintaget. Filmerna sprids på sociala medier. Riktade annonser på Google och 
Facebook är en del av marknadsföringen. Projektet fortsätter under 2021. 
 
Alkohol och Äldre 
Inom Jämtlands län tog vi inom IOGT-NTO initiativ 2019 kring frågan alkohol och 
äldre, speciellt för kvinnor. Detta arbete har fortsatt 2020 som ett 
samverkansprojekt. Det är region Jämtland/ Härjedalen, samtliga åtta kommuner i 
länet och över 10 olika organisationer och studieförbund i länet. 
Syftet med projektet är att ta ett helhetsgrepp kring frågan om alkohol och äldre 
genom att det tagits fram ett utbildningsmaterial för personal inom kommuner, 
regionen och civilsamhället. Hela arbetet ska ske i samverkan med primärvården 
genom God och Nära Vård. Även arbetet kring fallprevention, ensamhet, psykisk 
hälsa och läkemedel ska involveras. Under hösten 2020 har information gjorts till 
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kommunernas och regionens ansvariga tjänstemän och politiker samt till några av 
pensionärsråden. 
Det är viktigt att se till en helhetslösning och då är civilsamhällets arbete ett 
komplement och med ett tydligt inslag om alkoholkonsumtionens risker när man blir 
äldre. En materialinventering är gjord och ett arbete har påbörjats när det gäller 
produktion av en del kompletteringsmaterial, såsom en gemensam 
informationsbroschyr över vad för aktiviteter som kan erbjudas. 
 
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor) hade 
v 45 ansvar för en temavecka som handlar om ”Tidig uppmärksamhet av alkohol”, 
där ett flertal webbinarier sändes, bl.a. med ett inslag från vårt distrikt. 
 
Vit Jul 
Kampanjen Vit Jul är rörelsegemensam, och ett sätt att skapa debatt kring 
alkoholnormen. På grund av pandemin var det svårt att nå ut med Vit Jul 2020. Våra 
ungdomsförbund har genomfört en del arrangemang utomhus. Från IOGT-NTO:s 
sida har vi synts genom några insändare och debattartiklar samt att vi både som 
organisation och enskilda medlemmar har spridit budskapet i sociala medier. 
 

IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 
Detta är väl den del i arbetsplanen där styrelsen upplever att vi lyckats bäst trots den 
pågående pandemin. Vårt arbete utgår främst från tre delar: - ökad kunskap, -
opinions- bildning och samverkan med andra parter. 
Inom distriktet har vi tre drogpolitiska grupper som finns i Östersund, Sundsvall och 
Örnsköldsvik samt ett antal enskilda medlemmar på andra orter, en otroligt viktig 
resurs. 

 
Folknykterhetens vecka 
Årets tema var Alkohol och Graviditet, och här fick vi tänka nytt när antalet 
arrangemang var ytterst begränsat. Arton av distriktets föreningar var aktiv med 
Folknykterhetens vecka. Forskningsrapporten delades ut till politiker och 
tjänstemän. Brev skickades till samma målgrupp och vi syntes tidningarna med 
insändare. Vi medverkade på sju gökottor där vi lyfte såväl Alkohol och graviditet 
som alkohol och coronan. Annonser infördes på sociala medier både kopplat till 
temat och oss som organisation. Vi hade över 13 000 personer som tog del av dessa 
annonser. 
 
Gårdsförsäljning av alkohol 
I regeringsöverenskommelsen 2019 fanns med en punkt om ytterligare en utredning 
angående gårdsförsäljning av alkohol. Utredaren utsågs i slutet av året och skall 
lämna ett slutbetänkande i december 2021.Många politiska företrädare har skrivit 
insändare, som vi bemött med våra sakliga argument. Hos region Västernorrland har 
en motion väckts om att Västernorrland skall bli försökslän gällande gårdsförsäljning 
(vilket bör vara omöjligt). i oktober kom vårt förbund med en mycket innehållsrik 
rapport med namnet ”Gårdsförsäljning – alkoholindustrins trojanska häst”. Vi spred 
rapporten vid ett antal fullmäktige- och nämndsmöten, skickade ut den i brevform 
eller som mail. Totalt spreds över 300 rapporter. Totalt har över 20 insändare och 
debattartiklar varit införda i tidningarna i vårt område. 
 
Alkohol och Coronan 
Coronapandemin har som vi tidigare konstaterat dominerat detta år. Vi har lyft 
kopplingen alkohol och coronan i insändare i samband med folknykterhetens vecka, 
samt under sommaren gällande den negativa inverkan på all form av 
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kamratstödsverksamhet som pandemin har. Den senaste forskningsrapporten har 
detta tema, och i slutet av året började vi planera för aktiviteter under 2021. 
 
Narkotikafrågan 
Vår ambition är att vi som distrikt skall bli bättre på att agera när det gäller 
narkotikafrågan, både gällande kunskap och opinionsbildning. Vi har haft mer än fem 
insändare publicerade gällande vår uppfattning gällande avkriminalisering av eget 
bruk, samt diskussionen gällande legalisering av cannabis. Här har vi bra stöd av 
NBV:s narkotikapolitiska center. 
 
Samverkan med andra parter 
För att vi effektivt skall kunna bedriva ett politiskt arbete krävs samverkan med 
många parter. 

 I början av februari arrangerade vi en träff i Härnösand kring aktuella 
alkoholpolitiska frågor. Ett 15-tal politiker på riks- region- och kommunnivå 
från Västernorrland deltog, och ett 10-tal aktiva drogpolitiskt intresserade inom 
rörelsen 

 I mitten av maj arrangerade Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtlands län 
en konferens för kommunernas ANDTS- ansvariga. Här fick vi möjlighet att 
medverka under två timmar. Vi presenterade vår nya distriktsorganisation och 
vårt önskemål till samverkan. Projekten kring Alkohol och Graviditet samt 
Alkohol och Äldre presenterades och rönte stort intresse. 

 

Medlemsutveckling 
Medlemsrekrytering 
Under 2020 har medlemsrekryteringen varit begränsad jämfört med tidigare år. På 
grund av pandemin har vi ej kunnat vara på marknader, vid köpcentra etc, en metod 
som gett många medlemmar. Totalt har rekryterats 144 nya medlemmar under 2020, 
där de flesta rekryterats kopplat till föreningarnas verksamhet eller där enskilda 
medlemmar ställt frågan i sin närmiljö. 
Arbete med resterande medlemmar 
Föreningarna har uppmanats att kontakta sina resterande medlemmar. De 
föreningar som har önskat har fått hjälp av vår personal på Östersundskontoret, som 
ägnat många timmar att ringa runt. 
Medlemsengagemang 
En viktig del är att öka engagemanget hos fler av våra medlemmar. I oktober 
arrangerades en digital samling, där erfarenheter utbyttes och vi inspirerade 
varandra 
Medlemsantal 
Vårt totala medlemsantal den 31 december 2020 var 2 933, att jämföra med 3 339, 
vilket innebär att vi minskat med 406 medlemmar. Orsakerna är flera, betydligt 
mindre rekrytering och att fler valt att lämna organisationen. Vid kontakt med andra 
organisationer visar de samma tendens, och delvis är nog detta en följd av pandemin. 
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Medlemsstatistik – kommunvis per den 31 december 2020 
 

Jämtland/Härjedalen  
Berg 49 

Bräcke 22 

Härjedalen 32 

Krokom 100 
Ragunda 87 

Strömsund 121 

Åre 72 

Östersund 591 

Direktanslutna Jämtland/Härjedalen 61 

Summa antal medlemmar för 
Jämtland/Härjedalen 1 135 

  

Västernorrlands län  
Härnösand 121 

Kramfors 114 

Sollefteå 152 

Sundsvall 359 

Timrå 15 

Ånge 72 

Örnsköldvik 856 

Direktanslutna Västernorrland 109 

Summa antal medlemmar för 
Västernorrlands län 1 798 

  

Totalsumma antal medlemmar 
för IOGT-NTO Mitt 2 933 

  
 

Utbildningar och andra samlingar 
Händelserika Dagen 
Lördag den 25 januari arrangerades Händelserika Dagen i Härnösand. Sex olika 
seminarier genomfördes: - Vår nya organisation, - Iggisen, - Verksamhet för alla 
åldrar, - Nepal/ Internationellt arbete, - Sjung och Må bra samt 
Härnösandsförfattare. Varje deltagare kunde delta i två olika seminarier. Efter en god 
middag, var det dags för Mittrevyn som gav oss många skratt, totalt samlades över 60 
personer denna dag. 
Sociala medier 
En digital utbildningskväll kring sociala medier med över 10 deltagare arrangerades 
den  
28 januari. 
Rikskonferens 
IOGT-NTO förbundet arrangerade digital rikskonferens den 22-25 juni, med olika 
teman varje dag. Från vårt distrikt deltog en handfull personer. 
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Verksamhetsforum 
Förbundet arrangerade ett digitalt verksamhetsforum 6-8 november med ett flertal 
seminarier och aktiviteter. Från vårt distrikt deltog ett 25-tal personer. 

 
IOGT-NTO:s lokaler 
Inom distriktet har vi 29 lokaler, varav sex är förhyrda lokaler och tjugotre egna 
fastigheter. 
Föreningar med egna lokaler har haft det mycket tufft under 2020, det mesta av såväl 
uthyrningar som egen verksamhet har avstannat. 
Våra Gårdar tillsammans med övriga samlingslokalorganisationer lyckades med ett 
speciellt statsbidrag via Boverket för att mildra coronaeffekten. Inom IOGT-NTO Mitt 
erhöll  
19 föreningar tillsammans ett bidrag på 765 000:- .Tre av föreningarna har fått 
bidrag på över hundra tusen. Viktiga pengar för våra IOGT-NTO lokaler.  
Fyra av lokalerna har gjort standardförbättrande åtgärder genom stöd från Boverket 
eller andra bidrag. 
Våra egna lokaler har skapat möjligheter till engagemang från många medlemmar, 
och är speciellt viktiga för de som vill engagera sig praktiskt. 
 

Kommunikation – information 
En stor del av den externa kommunikationen redovisas under Utmana 
alkoholnormen och politik för Ett nyktrare samhälle. Distriktet har beslutat om en 
kommunikationsplan som arbetas fram och fastställs under 2021. 
Distriktstidningen Mitt IOGT-NTO 
Redan vid våra första möten var vi överens om att en Distriktstidning är viktig för 
vårt nya distrikt. Namnet blev Mitt IOGT-NTO, är verkligen passande för distriktet 
IOGT-NTO Mitt. Tidningen har utkommit fyra gånger under 2020 och distribueras 
som en inlaga i Accent. Innehållet har varit presentation av distriktets verksamhet, 
reportage från föreningar, kröniker och föreningsprogram. 
Hemsidan 
En egen hemsida är oumbärlig. Här tog det lite längre tid än med tidningen. I 
november var distriktets nya hemsida på plats. Den är ett komplement till förbundets 
hemsida, där vi vill lyfta distriktets aktuella projekt, regionala och lokala 
kontaktuppgifter. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
Föreningsutskick m.m. 
När behov har funnits kopplat till distriktsårsmöten, aktuella aktiviteter har utskick 
sänts till våra föreningar. 
Sociala medier 
Vi utvecklar med att synas i sociala medier och då företrädesvis Facebook, på vilket 
distriktet hade 263 följare 31 december. 
 

Distriktsårsmötet 
Lördag den 29 augusti var det äntligen dags för distriktsårsmöten, som var digital. 
Jämtlands läns- och Västernorrlands distrikt behandlade handlingar från 2019 och 
beslöt att avveckla respektive distrikt. Formellt bildade vi IOGT-NTO Mitt, fastställde 
arbetsplan och budget, samt valde distriktsstyrelse. Totalt var vi ca 70 personer som 
deltog i dessa historiska möten. 
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Resurser för att förverkliga arbetsplan och driva 
utvecklingsarbetet 
För att förverkliga en arbetsplan krävs ett flertal olika resurser 
 
Lokalföreningar 
En viktig del är våra verksamma lokalföreningar. Grunden för föreningarna är deras 
egna verksamhet, men oroligt viktigt att vi utvecklar ett bra samspel. Hur kan 
distriktet stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete, och på vilket sätt kan 
föreningarna bidra till att förverkliga distriktets arbetsplan. 
 
Ekonomi 
Ekonomi är en annan resurs. Här hänvisar vi till resultat- och balansräkning. Vi kan 
konstatera att vi är ett distrikt med god ekonomi. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har ansvaret för distriktets verksamhet. Målsättningen är att vi skall vara en 
strategisk styrelse, och under året har en styrelseutbildning påbörjats. 
Den interimsstyrelse som vi presenterar under bildandet av distriktet fungerade som 
styrelse under första kvartalet 2020. När vi beslöt att flytta fram distriktsårsmötet till 
augusti adjungerades Ingela Sjöberg, Gunilla Lindskog och Thomas Näsholm till 
styrelsen från april, och i samband med denna förändring valde Shorouk att lämna 
styrelsen på grund av tidsbrist. 
Vid distriktsårsmöte den 29 augusti valdes styrelsen som bestått av:  
Ordförande  Olle Häggström Drömme, Sidensjö 
Vice ordförande Björn Sandal Östersund 
Sekreterare Berit Johansson Vigge, Svenstavik 
Kassör Tomas Wallström Brunflo 
Ledamöter Gunilla Lindskog Sundsvall 
 Thomas Näsholm Kramfors 
 Ingela Sjöberg Brunflo 
Att starta upp ett nytt distrikt under en pandemi har varit en utmaning. Styrelsen har 
inte haft något fysiskt möte under 2020. Det har varit många organisatoriska frågor, 
samtidigt som det varit viktigt att bedriva den verksamhet som varit möjlig. Alla 
styrelsemöten har skett digitalt och under 2020 har styrelsen haft fjorton 
protokollförda möten. De har genomförts följande datum; 6/2, 27/2, 16/3, 18/3, 
20/4, 27/5, 16/6, 3/8, 19/8, 7/10, 24/10, 12/11, 2/12 och 16/12. 
 
Revisorer och valberedning  
Distriktets revisorer är Erik Sjödin, Ånge och Sven Lindblom, Bonässund med  
Roland Sundström, Östersund och Per Fredheim, Sundsvall som ersättare. 
Valberedning för vårt distrikt är Thomas Johansson, Graninge, Zaedi Danielsson, 
Rossön och Björn Karlsson, Östersund. 
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Arbetsgrupper 
Distriktsstyrelsen har under året tillsatt följande arbetsgrupper för olika 
arbetsområden: 
 
Drogpolitiska gruppen Jämtland 
Berit Johansson, Björn Karlsson, Björn Sandal, Annika Nilsson, Linda Drotty, Lena 
Sjöstrand och Bilal Lagoun (UNF). 
 
Drogpolitiska gruppen Sundsvall 
Per Fredheim, Gunilla Lindskog, Anita Andersson, Börje Wasserman och Björn 
Abelsson. 
 
Drogpolitiska gruppen Örnsköldsvik 
Olle Häggström, Vanja Lindstedt, Maria Westman, Gunnar Eklöf, Sven Lindblom och 
Per Sundin 
 
Arbetsgruppen för social verksamhet 
Ingela Sjöberg, Tomas Wallström, Birgitha Landfors och Linda Drotty 
Styrelsen skall företrädesvis vara en strategisk styrelse och ansvara för de 
övergripande frågor. Då är arbetsgrupper viktiga för att genomföra de operativa 
arbetet tillsammans med personalen. 
 
Personalorganisation 
Under 2018 övertog förbundet arbetsgivaransvaret för personal som haft tjänster 
som distriktskonsulenter och liknande. Det innebär att vi har en organisation där 
distriktet är arbetsgivare för en del av personalen och förbundet för teamet, till vilket 
distriktet ger uppdrag kopplat till vår arbetsplan. 
 
Distriktets personal 
Östersundskontoret 
Thomas Stensson Ansvarig för Östersundskontoret. Distriktets administration. 
 Stöd till föreningar 
Anders Almgren Medlemsrekrytering början av året. Administration. 

Fastighets- 
 skötsel. Telefonbearbetning av resterande medlemmar. 
Anders Gullberg 50% Administrationsarbete. Telefonbearbetning av resterande 

medlemmar. 
Sofia Lindholm 50% Räddningsplankan- kamratstödsarbete. Slutade sin tjänst i 

mars. 
Sara Alfredsson Timanställd lokalvårdare 
Örnsköldsvikskontoret 
Carita Näsström Ansvarig för Örnsköldsvikskontoret. Distriktstidningen Mitt 

IOGT-NTO. 60% av tjänsten säljs till Junis Västernorrland. 
Elham Alkasem. Utveckling av integrationsarbete för alla åldrar. Lokalvård 
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Personalteamet 
Personalteamet arbetar för både IOGT-NTO Norr och IOGT-NTO Mitt. Huvudsakliga 
arbetet är verksamhetsutveckling med koppling till Mål och Verksamhetsinriktning 
och distriktens arbetsplan. Teamet har gjort en fördelning av fokusområden för att 
kunna utveckla en bättre kompetens inom vissa områden. 
Hans-Olof Andersson Teamchef. Samordning – avstämning med distriktsstyrelse. 
Östersund Fokusområde Medlemsengagemang och Medlemsutveckling. 
Lars Sundh Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Fastigheter och 
Östersund ekonomi. 
Rose-Marie Byström Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Drogpolitik och 
Örnsköldsvik Utmana alkoholnormen. 
Lotta Ekholm Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Folkbildning och  
Umeå utbildning. 
André Thurström Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Social verksamhet och  
Luleå medlemsutveckling. 
 

 
Styrelsens slutord 
Första verksamhetsåret med IOGT-NTO Mitt blev som vi konstaterat många gånger i 
denna verksamhetsberättelse mycket speciellt på grund av pandemin. 
En stor del av föreningsverksamheten har gått på sparlåga. Några av distriktets 
föreningar har haft viss verksamhet när det varit möjligt, som under sommaren och i 
början av hösten. 
Medlemsutvecklingen är ett bekymmer, och här har vi en stor utmaning de 
kommande åren. 
Det som är positivt är den digitala utvecklingen. Vi är ett stort geografiskt distrikt 
som verkligen behöver nyttja teknikens möjligheter. Under pandemin är vi tvingade 
och det lär oss, så det blir många videomöten även efter pandemin. 
Drogpolitiken är den del av verksamheten där vi främst via tidningar, sociala medier 
och i samverkan med andra har kunnat bedriva en aktiv opinionsbildning. 
Tack till alla som bidragit till 2020-års resultat. 
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Verksamhetsberättelse för IOGT-NTO Mitt för 2021 
 
Inledning 
I verksamhetsberättelsen för 2020 konstaterade vi att det var ett mycket speciellt år, 
vilket fortsatt under 2021. Pandemin har påverkat oss alla väldigt mycket i personliga 
sammanhang, på våra arbetsplatser och inte minst inom föreningslivet. Under hela 
första halvåret genomfördes i princip inga fysiska arrangemang, men desto fler 
digitala. Vårt riktmärke har varit ”ställ om” när det är möjligt. 
När det gäller verksamheten i distriktet under 2021 har utgångspunkten varit Mål 
och Verksamhetsinriktning för 2020-2021 som fastställdes av kongressen 2019, samt 
den arbetsplan som interimsstyrelsen arbeta fram i början av året och som 
fastställdes på distriktsårsmötet i augusti 2020. Här redovisas vad vi genomfört, och 
det mesta av det som vi ej kunnat arrangera beror på pandemin. 

 
IOGT-NTO är den moderna, traditionella folkrörelsen som 
erbjuder nykter gemenskap 
 
Lokal verksamhet – föreningsarbetet 
I en folkrörelse som IOGT-NTO är den lokala verksamheten grunden och distriktets 
uppgift är stödja och stimulera föreningarna och andra grupper. 

 Två digitala ordförandesamlingar har genomförts i januari och juni. Det har 
bl.a. handlat om coronapandemin, det första valmötet, medlemsfrågor och 
verksamhetsutveckling. Dessa samlingar har varit uppskattade  
I slutet av augusti och början av september genomfördes fyra höstupptakter i 
Fåker, Matfors, Resele och Domsjö, vid vilka 18 föreningar deltog med 
tillsammans ett 60-tal representanter. Innehållet var Sober October, lokal 
verksamhet och kongressbeslut. 

 Distriktsstyrelsen och personalen har haft telefonkontakt med i princip 
samtliga föreningar en eller flera gånger under året. 

 Trots pandemin har ett 15-tal föreningar fått fysiska besök. 

 Distriktet har utlyst stöd för verksamhetsutveckling. Tre föreningar har 
tillsammans erhållit 36 000:-. Detta stöd är förmodligen ännu viktigare när 
verksamheten ska i gång fullt ut. 

Av förklarliga skäl har föreningsverksamheten varit mycket begränsad under 2021. 
Den kom egentligen i gång på sensommaren och under hösten, när restriktionerna 
lättade. Sedan dess har c:a 20 föreningar kommit i gång med olika former av 
verksamhet.  
 
Social verksamhet som stöd 
Med social verksamhet menar vi företrädesvis verksamhet som vänder sig till 
personer som är på väg ur ett missbruk, har lämnat ett missbruk, är anhörig eller 
allmänt intresserad av kamratstöd.  
 
Totalt har vi fyra föreningar som bedriver någon form av social verksamhet. Tre 
föreningar har lokaler som upplåtits till AA eller NA, för en begränsad hyra. 
Grunden har lagts för att under 2022 starta en ny verksamhet i Strömsund. 
I Brukarrådet Västernorrland gällande Psykisk ohälsa och missbruk är Gunilla 
Lindskog med som ledamot. 
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Folkbildningen 

Merparten av våra aktiva föreningar bedriver studiecirkelverksamhet genom vårt 

studieförbund NBV. Även denna verksamhet har varit mycket begränsad eftersom 

NBV endast godkänt digitala cirklar under en stor del av året. Kulturarrangemang 

genomförs i samarbete med NBV. 

Distriktet var representerat med sex ombud på NBV Norr:s  digitala medlemsmöte 
den 4 december. I styrelsen finns tre personer från vårt distrikt. 
 
Demokratifrågan – omvärldsbevakning 
IOGT-NTO:s grundsatser bygger på nykterhet, demokrati och solidaritet. Som 
organisation bör vi öka engagemanget kring demokrati- och solidaritetsfrågan. 
Under året har styrelsen med stöd av förbundet fått kunskaper kring omvärlden och 
diskuterat hur vi ska prioritera det framtida arbetet. 
  
Det är 100 år sedan vi fick kvinnlig rösträtt i Sverige, och under 2021 har 
uppmärksammats att demokratin fyller 100 år. Vi har deltagit i några lokala 
arrangemang, samt tagit kontakter för att göra något gemensamt med länsmuséet 
Västernorrland under 2022. 
 
Digitala Quiz 
IOGT-NTO Mitts medlemmar Kamilla Andersson och Ida Krusevi kallar sig Quizters 
Sisters och har även under detta år arrangerat Quiz på distans via Facebook, ett 
klurigt quiz och mycket uppskattat arrangemang som är öppet för alla som vill. Under 
året har 15 quiz arrangerats. 
 

IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
Den viktigaste delen av att utmana alkoholnormen, är alla samtal som alla 
medlemmar för på sina arbetsplatser, i andra organisationer och bland släkt och 
vänner. Från distriktets sida har vi genomfört några mer konkretiserade satsningar. 

 
Alkohol och Graviditet 
Projektet Alkohol och Graviditet som startades 2020 har fortsatt och avslutades vid 
halvårsskiftet. Marknadsföringen av de tre korta filmer som blev klara i december 
2020 har fortsatt under året. 
 
Första filmen fokuserar på männens roll och ansvar när det kommer till graviditet, 
då senaste tidens forskning visar att alkohol påverkar mannens spermier och 
arvsmassa i större grad än man tidigare trott.  
 
Film nr 2 är en mörkare film som fokuserar på våld i nära relationer och våld inom 
hemmets fyra väggar.  
 
Film nr 3 visar på en smula överdrivet sätt hur en typisk familj kunde se ut på 70-
talet, då både män och kvinnor saknade kunskap om hur tobak och alkohol påverkar 
hälsa och graviditet.  
 
Målet med samtliga filmer är att informera om den senaste forskningen på ett 
lättsamt sätt, som samtidigt manar till eftertanke och reflektion över det egna 
alkoholintaget. Filmerna sprids på sociala medier. Riktade annonser på Google och 
Facebook är en del av marknadsföringen. Totalt har över 30 000 personer sett en 
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eller flera av filmerna och över 2 600 har besökt vår hemsida för att kolla 
rapportsidorna, där vanligaste åldern var 25–34 år.  
   
I början av året producerade vi babyhaklappar med texten "Alkoholfri uppväxt, som 
tillsammans med en informationsfolder, har delats ut till alla nyblivna föräldrar på 
BB (Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvall) via företaget Babykit. Totalt 
producerades 2 500 haklappar. Forskningsrapporten om Alkohol och Graviditet 
lästes in så att den kan avlyssnas via podradio i olika medier. Vi har även erbjudit 
digitala föreläsningar. 
 
I juni redovisades projektet till SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden), som ansåg vi 
lyckats bra med att kunna genomföra i en modifierad form på grund av pandemin. 
 
Alkohol och Äldre 
Projektet Alkohol och äldre har fortsatt i Jämtlands län där vi samverkar med 
regionen, samtliga kommuner i länet samt över 10 olika organisationer och 
studieförbund i länet. På grund av pandemin har det periodvis varit stiltje. En 
gemensam informationsbroschyr har presenterats, där det finns flera aktivitetstips. 
Per Leimar, drogpolitisk sekreterare på IOGT-NTO-förbundet, besökte Östersund 
den 10 november där vi arrangerade två föreläsningar på detta tema. 
 
I slutet av året genomfördes ett styrgruppsmöte med alla samverkande parter. 
Arbetet kommer att implementeras i kommunerna i främst Jämtlands län under 
2022. Vi har ett färdigt studiematerial som skall erbjudas. Vår forskarrapport på 
temat är också grundmaterialet som använts i stor utsträckning i projektet under hela 
2021! 
 
Sober October 
Kampanjen Sober October handlar om att uppmuntra allmänheten att reflektera över 
sin egen alkoholkonsumtion och ta en vit månad. Denna satsning gjordes 
tillsammans med IOGT-NTO Norr och vi hade en gemensam styrgrupp. Sober 
October är en egen förening och vi gick med som strategisk samarbetspartner. 
 
Vårt team var huvudansvarig och satsade mycket tid och engagemang: 

 Kontakt med större affärer och påverkade dem att lyfta de alkoholfria 
dryckerna. 

 Framtagande av en goodiebag med dryck, godis och informationsmaterial. 
Totalt delades ut 4 500 påsar varav cirka hälften i vårt distrikt. Det skedde på 
speciella aktiviteter, utanför affärer/gallerior och på egna arrangemang. 

 Vårt speciella flygblad delades ut i brevlådor och på offentliga miljöer; i vårt 
distrikt spreds över 5 000 flygblad, plus de som fanns i goodiebagsen. 

 Största genombrottet var i sociala medier, där våra ambassadörer 
presenterades och vi annonserade med varierande budskap. Här nådde vi över 
100 000 personer med vårt budskap. 

 Föreningen Sober October arrangerade fyra föreläsningar. 

 ”Sober bilen” med många dekaler gjorde ”nedslag” på tre platser i distriktet, 
I december utvärderades kampanjen och det konstaterades att många bra delar 
genomförts men att även en hög förbättringspotential finns.  
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Vit Jul 
Kampanjen Vit Jul är rörelsegemensam, och ett sätt att skapa debatt kring 
alkoholnormen. Våra ungdomsförbund har genomfört en del arrangemang både 
inom- och utomhus. Från IOGT-NTO:s sida har vi synts genom några insändare och 
debattartiklar. I samarbete med Tidningen 7 i Örnsköldsvik har helsidesartiklar 
publicerats under fyra veckor i december. ”Pynta en busskur” var årets tema, och i 
vårt distrikt pyntades främst i Örnsköldsvik. Både som organisation och enskilda 
medlemmar har vi spridit budskapet i sociala medier. 
 

IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 
Vårt arbete utgår främst från tre delar:  
- ökad kunskap,  
-opinionsbildning  
-samverkan med andra parter. 
 
Inom distriktet har vi tre drogpolitiska grupper som finns i Östersund, Sundsvall och 
Örnsköldsvik samt ett antal enskilda medlemmar på andra orter, en otroligt viktig 
resurs. 
 
Alkohol och Coronan 
I slutet av januari presenterades forskningsrapporten Alkohol och Corona. 
Coronapandemin har påverkat alkoholkonsumtionen och alkoholkonsumtionen har 
spelat en stor roll i spridningen och omfattningen av pandemin. Från IOGT-NTO:s 
sida är vi förvånade att detta samband inte belysts mer från Folkhälsomyndigheten 
och regionerna. Distriktet arrangerade tre digitala föreläsningar med medverkan av 
Sven Andreasson på den ena och Per Leimar på de två andra. Dessa föreläsningar 
samlade ett 50-tal personer. 
 
Vi har lyft frågan i insändare i början av året, samt under sommaren gällande den 
negativa inverkan på all form av kamratstödsverksamhet som pandemin har. 

 
Folknykterhetens vecka 10-16 maj 
Årets tema var Gårdsförsäljning av alkohol, och även detta år var antalet 
arrangemang p.g.a. pandemin ytterst begränsat. Av distriktets föreningar var 18 
aktiva i första hand med att dela ut flygblad i postlådor mot Gårdsförsäljningen. 
Forskningsrapporten delades ut till politiker och tjänstemän. Brev skickades till 
samma målgrupp och vi syntes tidningarna med insändare.  Annonser infördes på 
sociala medier både kopplat till temat och oss som organisation.  
 
Gårdsförsäljning av alkohol 
”Gårdsförsäljningsfrågan” har varit aktuell i omgångar under hela året. 
En digital föreläsning med Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor för IOGT-
NTO i Bryssel, runt gårdsförsäljning och vad denna skulle betyda för samhället 
anordnades i samband med Folknykterhetens vecka. 
 
Många politiska företrädare har skrivit insändare, som vi bemött med våra sakliga 
argument, och vi har tagit initiativ till egna insändare och debattartiklar. 
I slutet av oktober och under november engagerade vi oss i förbundets kampanj 
genom spridning av flygblad utanför systembolagen och då främst i Östersund, 
Krokom och Örnsköldsvik. 
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Den 8 december presenterades utredningens förslag som dessvärre innehåller ett 
förslag om införande av gårdsförsäljning av alkohol. Utredaren menar att detta är 
möjligt samtidigt som vi bevarar monopolet i form av systembolaget. Enligt IOGT-
NTO:s omfattande utredning bedömer vi detta omöjligt och att det hotar 
systembolaget. Dagen efter presenterades IOGT-NTO:s faktaspäckade inlaga som 
sprids på olika sätt. Under december har det varit många debattartiklar i såväl 
rikspress som lokalmedia. Opinionsbildningsarbetet fortsätter och förhoppningsvis 
kastas utredningsförslaget i papperskorgen och blir aldrig någon proposition. 
 
Narkotikafrågan 

Vi arbetar vidare med narkotikafrågan och vår ambition är att vi som distrikt skall bli 

bättre på att agera när det gäller denna, både kunskapsmässigt och när det kommer 

till opinionsbildning. Under året har vi publicerat ett antal insändare samt lyft frågan 

i dialog med kommuner och regioner. När det gäller faktafrågor har vi bra stöd av 

NBV:s narkotikapolitiska center. I samarbete med andra organisationer arrangerade 

vi Ljusmanifestationer mot Narkotika i Sundsvall och Örnsköldsvik den 1 november.  

 
Överläggning med kommuner och region 
Under folknykterhetsvecka skickade vi mail till ledande kommunpolitiker och 
tjänstemän, och senare under året till regionerna att vi önskade samtal om aktuella 
frågor. Från vissa kommuner kom gensvaret direkt och andra har vi påmint. Under 
perioden maj till december har vi genomfört någon form av överläggning med 
Härjedalens- Strömsunds-, Ragunda, Ånge, Sundsvalls-, Timrå, Kramfors, Sollefteå 
och Örnsköldsviks kommun, samt Region Västernorrland. Den vanligaste 
konstellationen har varit några politiker och några tjänstemän från kommunen och 
en tre- fyra personer från oss. 
  
Agendan har varierat, frågor vi lyft är alkohol och våld, alkohol och corona, 
gårdsförsäljningsfrågan, narkotikafrågan, Sober October, IOGT-NTO rörelsens 
verksamhet i kommunen samt möjligheten till samverkan. Dessa överläggningar har 
varit mycket värdefulla och har resulterat i såväl genomförd som planerad 
samverkan. 
 
Samverkan med andra parter 
För att vi effektivt skall kunna bedriva ett politiskt arbete krävs samverkan med 
många parter. 

 Vi har redovisat våra överläggningar med kommuner, och många enskilda 
samtal har också genomförts. 

 Kontakter har tagits med organisationer lokalt för gemensamt arbete för en 
restriktiv drogpolitik. 

 
Alkohol och psykisk ohälsa 
Ett konkret resultat av överläggningarna med kommunerna var att de önskade 
föreläsningar kring alkohol och psykisk ohälsa under Psykeveckan. På vårt uppdrag 
arbetade Per Leimar fram en föreläsning som genomfördes i Sollefteå både dagtid 
och kvällstid, och en i Örnsköldsvik dagtid. Totalt var det över 200 personer som 
deltog, och till allra största del personer utanför nykterhetsrörelsen. Vi ser det som 
ett framgångsrecept med ett utvecklat samarbete där andra rekryterar deltagare. 
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Drogpolitiskt projekt 2022-2024 
Tillsammans med distrikten Gävle-Dala, Svea-Bergslagen och Sydost har vi påbörjat 
ett utvecklingsprojekt för en större drogpolitisk satsning 2022-2024, där vi ansöker 
om medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden, och vi i IOGT-NTO Mitt är 
projektägare. 
  

Medlemsutveckling 
Medlemsrekrytering 
Även detta år har medlemsrekryteringen varit begränsad jämfört med tidigare år. På 
grund av pandemin har vi ej i lika stor utsträckning kunnat vara på marknader, vid 
köpcentra etc, en metod som gett många medlemmar. Totalt har rekryterats 95 nya 
medlemmar under året, där de flesta rekryterats kopplat till föreningarnas 
verksamhet eller där enskilda medlemmar ställt frågan i sin närmiljö. 
 
Arbete med medlemmar som resterar med medlemsavgiften  
Föreningarna har uppmanats att kontakta sina resterande medlemmar. De 
föreningar som har önskat har fått hjälp av vår personal på Östersundskontoret, som 
ägnat många timmar att ringa runt. 
 
Medlemsengagemang 
En viktig del är att öka engagemanget hos fler av våra medlemmar, vilket varit svårt 
under pandemin. 
 
Medlemsantal 
Vårt totala medlemsantal den 31 december var 2 460, att jämföra med 2 933 
31/12 föregående år, vilket innebär att vi minskat med 473 medlemmar. Orsakerna är 
flera, betydligt mindre rekrytering och att fler valt att lämna organisationen. Vid 
kontakt med andra organisationer visar de samma tendens, och delvis är nog detta en 
följd av pandemin. 
 
Medlemsstatistik föreningsvis 

Jämtland/Härjedalen Antal 
Medlemmar 

 31/12 

Kommun/Förening  
    
BERG  

C 0350 Fjällblomman, Oviken 40 

SUMMA MEDLEMMAR 40 

    
BRÄCKE   

B 0299 Kälarne Sällhet, Kälarne 19 

SUMMA MEDLEMMAR 19 
    
HÄRJEDALEN   

C 0484 Fridsbasunen, Vemdalen 15 

C 0498 Härjedalsblomman, Lillhärdal 1 

C 6894 Livbojen, Sveg 10 

SUMMA MEDLEMMAR 26 
    
KROKOM   

C 0312 Liljan, Ås 20 
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C 0345 Jämtlands värn, Nälden 3 

C 0373 Dalblomman, Ede 25 

C 0567 Kälans Styrka, Österulf 1 

C 0760 Törnrosen, Ottsjön 2 

C 6707 Språngbrädan, Krokom 33 

SUMMA MEDLEMMAR 84 

  
RAGUNDA   

C 0522 Välkommen till Frihet, Hammarstrand 63 

C 0600 Näcken, Stugun 19 

SUMMA MEDLEMMAR 82 

  

STRÖMSUND   

C 0387 Strålen, Hammerdal 20 

C 0655 Norrskenet, Strömsund 19 

C 6960 Somaliska kultur- och idrottsföreningen 13 

SUMMA MEDLEMMAR 52 

    

ÅRE   

C 6393 Skutan 38 

C 6951 Somaliska föreningen i Järpen 27 

SUMMA MEDLEMMAR 65 

    

ÖSTERSUND   

C 0277 Breidablick, Östersund 64 

C 0287 Odens Sal, Odensala/Östersund 108 

C 0318 Lyran, Fåker 42 

C 0383 Amicitia, Lit 11 

C 0425 Midgård, Norderön 1 

C 0794 Kettil Jamte, Häggenås 16 

C 2240 Jätten, Hara 10 

C 3531 Vikingafanan, Brunflo 36 

C 6504 Räddningsplankan, Östersund 111 

C 6920 Somaliska föreningen Östersund 60 

C 6966 IOGT-NTO Spinnflugan, Östersund 18 

SUMMA MEDLEMMAR 477 

    

Direktanslutna Jämtland/Härjedalen 71 

SUMMA MEDLEMMAR 71 

  

Summa antal medlemmar för Jämtland/Härjedalen 916 
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Kommun/Förening   
   
KRAMFORS   

C 1009 Friskt Mod, Kramfors 91 

C 6711 Ogaden, Kramfors 12 

SUMMA MEDLEMMAR 103 
    
SOLLEFTEÅ   

C 0175 Sollefteå 91 

C 0747 Fosterlandsvän, Ramsele 20 

C 4514 Höga Nord, Junsele 16 

SUMMA MEDLEMMAR 127 
    
SUNDSVALL   

C 0158 Hälleberget 39 

C 0249 Folkets Lycka, Indal 3 

B 0946 Jarlaborg, Töve, Sundsvall 179 

C 6805 Jasmin, Sundsvall 16 

C 6955 IOGT-NTO Somaliska föreningen Swesom 47 

C 6959 IOGT-NTO Nabad 9 

SUMMA MEDLEMMAR 293 
    
TIMRÅ   

C 0158 Vinterny, Söråker 12 

SUMMA MEDLEMMAR 12 
    
ÅNGE   

C 1973 Fridshemmet, Ånge 61 

SUMMA MEDLEMMAR 61 

    
ÖRNSKÖLDSVIK   

B 0091 Vårblomman 37 

C 0174 Örnsköld, Örnsköldsvik 165 

B 0215 Höga Nord, Domsjö 91 

C 0233 Nordens Kämpe 38 

B 0283 Alne, Bonässund 23 

B 1112 Nya Segrar, Drömme, Sidensjö 191 

B 1297 Lycka och Välgång, Backsjö, Örnsköldsvik 35 

C 1981 Nordpilen, Mellansel 70 

C 2334 Norrland, Åte, Överhörnäs 58 

B 2337 Kamraterna, Banafjäl, Arnäsvall 18 

C 2463 Nya Försöket, Sidensjö 10 

C 2890 Fasthet, Långviksmon 1 

B 2944 Sund Vilja, Leding, Björna 3 

SUMMA MEDLEMMAR 740 

Västernorrlands län Antal 
Medlemmar 

31/12 

Kommun/Förening  
  

HÄRNÖSAND   

C 0132 Härnösand 79 

B 1676 Hoppet Stigsjö, Härnösand 35 

SUMMA MEDLEMMAR 114 
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VÄSTERNORRLANDS LÄNS   

Direktanslutna Västernorrland 94 
  

Summa antal medlemmar för Västernorrlands län 1 544 
  

Totalsumma antal medlemmar för IOGT-NTO Mitt 2 460 
 

 

 
Föreningsgenomgång 
Under året har en stor genomgång av inaktiva föreningar med inga eller ett fåtal 
medlemmar gjorts. De 16 föreningar som lagts ner i samband med genomgången, och 
vars eventuella medlemmar överfördes till andra föreningar eller direkt på distriktet 
var: 176 Folkets väl, Alnö; 285 Decemberblomman, Krokom; 327 Marieby, Brunflo; 
472 Mimers brunn, Rätan; 512 Hoppets Ankare, Bredbyn/Offerdal; 515 Älvrosen, 
Sveg; 530 Nordvik, Hedeviken/Hede; 761 Människovännen, Tännäs; 978 Fränsta 
Kämpe, Fränsta; 1063 Framtidens hopp, Köpmanholmen/Örnsköldsvik; 2076 
Fjällets banér, Skärvången/Föllinge; 2878 Klippan, Billsta/Själevad; 3139 Nya 
hoppet Rissna/Gällö; 4984 Klippan/Hoting samt 6613 Crea Diem, Sundsvall. 
 
I samband med dessa nedläggningar har ekonomiska tillgångar tillförts fonder inom 
närområdet som distriktet förvaltar. Vi har inrättat en ny fond för utvecklingsarbete 
inom Jämtlands län. 

 
Utbildningar och andra samlingar 
Att genomföra fysiska utbildningar under pandemin har varit mycket svårt, så vi har 
satsat på digitala utbildningar och föreläsningar. 
En utbildningsdag anordnades i mars om drogpolitik samt kommunikation och 
media. Per Leimar och Pierre Andersson var föreläsare och kursen genomfördes i 
samarbete med IOGT-NTO Sydost. 
 
I slutet av februari och under mars arrangerade vi fem idéforum. De teman vi erbjöd 
var organisationskultur, omvärldsbevakning, medlemsengagemang, drogpolitik och 
fastighetsfrågor. Medverkande var förbundsstyrelseledamöter och kanslipersonal. 
Träffarna inleddes med en kort föreläsning/introduktion och därefter frågestund och 
diskussion. Dessa digitala träffar samlade i genomsnitt 25 personer varav ett flertal 
från andra distrikt. 
 
Under november månad arrangerade vi ytterligare tre idéforum med teman som: 
Rörelsesamverkan i den lokala verksamheten, social verksamhet och Vit Jul. Antal 
deltagare var i genomsnitt 15, men nu var ju konkurrensen större från andra fysiska 
arrangemang. 
 
Utbildningen Iggisen genomfördes digitalt den 20 februari. Deltagare från Ogaden i 
Kramfors, Swesom i Sundsvall, Järpens Somaliska förening och Somaliska 
föreningen i Östersund. Svårt att få samtal och diskussion i utbildningen. Däremot 
fick alla presentationer och mallar från utbildningen för fortsatt inläsning och dialog i 
föreningen. Mycket positiva medskick från deltagarna. 
 
En föreläsning med Anders Vikström Aloandersson runt psykisk ohälsa och 
självmordsprevention anordnades i slutet av mars. 
 



  

 
24 

Utbildnings- och arbetshelg genomfördes med Räddningsplankan I Östersund den 
11-12 december. Innehållet var funktionärsutbildning, planering- och genomförande 
av arrangemang samt projekt- och verksamhetsutveckling. Styrelsen fick stöd, tips 
och råd kring både projekt och utveckling av nya idéer. En mycket bra helg som dels 
gav styrelsen ny energi, mer kunskap och en djupare förståelse för styrelsens 
uppdrag, ansvar, skyldigheter och rättigheter.  
 

IOGT-NTO:s lokaler 
Inom distriktet har vi 29 lokaler, varav sex är förhyrda lokaler och tjugotre egna 
fastigheter. 
 
Föreningar med egna lokaler har haft det mycket tufft även under 2021, det mesta av 
såväl uthyrningar som egen verksamhet var obefintlig under första halvåret. Under 
hösten har verksamhet förekommit i begränsad omfattning.  
 
Våra Gårdar tillsammans med övriga samlingslokalorganisationer lyckades med att få 
ett speciellt statsbidrag via Boverket för att mildra coronaeffekten både för 2020 och 
2021. Inom IOGT-NTO Mitt erhöll 16 föreningar tillsammans ett bidrag på 590 000 
kr, viktiga pengar för våra IOGT-NTO-lokaler.  
 
Ett flertal föreningar har arbetat med underhållsåtgärder av olika slag under 
pandemin. Distriktet har varit behjälplig med olika former av ansökningar. 
Våra egna lokaler har skapat möjligheter till engagemang från många medlemmar, 
och är speciellt viktiga för de som vill engagera sig praktiskt. 
 
IOGT-NTO föreningen 2334 Norrland drabbades av en stor tragedi när deras lokal 
brann ner till grunden i början av februari, och dessvärre var det en anlagd brand. 
Föreningen arbetar för en återuppbyggnad och förhandlingar med försäkringsbolaget 
har tagit både tid och kraft. På uppmaning av enskilda medlemmar initierade vi i 
distriktet en insamling. Vid årsskiftet hade den inbringat cirka 300 000 kr. Vi har 
även stöttat föreningen med skrivning av ansökningar och olika kontakter. 
 
Vid kongressen 2017 togs beslut gällande förändring av medel från 
fastighetsförsäljningar. Dessa börjar gälla från 2022 och berör ett antal av distriktets 
föreningar. Ett arbete har påbörjats från distriktets sida hur dessa pengar skall 
användas på bästa sätt. 
 

Kommunikation – information 
En stor del av den externa kommunikationen redovisas under Utmana 
alkoholnormen och politik för Ett nyktrare samhälle. Distriktet har beslutat om en 
kommunikationsplan som fastställts under året. 
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Distriktstidningen Mitt IOGT-NTO 
Tidningen har utkommit fyra gånger under året och distribueras som en inlaga i 
Accent. Innehållet har varit presentation av distriktets verksamhet, reportage från 
föreningar, krönikor och föreningsprogram. 
 
Hemsidan 
Hemsidan är ett komplement till förbundets hemsida, där vi vill lyfta distriktets 
aktuella projekt. Där finns även regionala och lokala kontaktuppgifter. Hemsidan 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Föreningsutskick m.m. 
När behov har funnits kopplat till valmöte, aktuella aktiviteter har utskick sänts till 
våra föreningar. 
 
Sociala medier 
Vi utvecklar med att synas i sociala medier och då företrädesvis Facebook, på vilket 
distriktet hade 376 följare 31 december. 

 
Valmötet 
Enligt beslut 2019 på kongressen i Örnsköldsvik ändrades stadgarna så att distrikt 
inte längre ska ha årliga distriktsårsmöten. Vartannat år (dvs. det år kongress hålls) 
genomförs istället ett valmöte för att utse ombud till kongressen. I och med att detta 
år var ett år då en kongress genomfördes, så anordnades ett valmöte i distriktet. Även 
detta hölls digitalt, den 15 april. I detta deltog 43 ombud, samt därutöver 
styrelseledamöter och personal. Vid valmötet hölls även en diskussion runt 
Coronasituationen och hur den påverkar möjligheterna till verksamhet, och även hur 
den digitala tekniken kan vara ett redskap. Olle Häggström ledde diskussionen, och 
deltog gjorde bl.a. Ida Krusevi, Ulla Thelin och Lotta Ekholm. Kongressombud med 
ersättare valdes. Samt kompletteringsval till distriktsstyrelsen. 
 

Kongressen 
För första gången hölls en IOGT-NTO-kongress digitalt, vilket var en utmaning för 
våra ombud. Vårt distrikt hade tolv ombud och sex av våra ersättare var också mycket 
aktiva. Före kongressens genomfördes ett flertal digitala samlingar för diskussion 
angående de större förslagen och motioner. Alla förslag gjordes skriftliga i ett 
speciellt forum. Under kongressveckan var det diskussioner i forumet Zoom och 
omröstning i Vote IT. Det som uppskattades av många var att vi hade gott om tid för 
omröstningar, så det fanns möjlighet att ”tänka efter före”. 
 
 De frågor som diskuterades flitigt var IOGT-NTO:s strategi, drogpolitiska 
programmet, motioner m.m. Våra ombud var flitiga i debatten och skrev många 
förslag. Framgångarna var många där besluten gick i vår riktning, jämfört med 
ursprungsförslaget. 
 
Vanja Lindstedt, Örnsköldsvik finns med i förbundsstyrelsen, och ytterligare två 
ledamöter har sina rötter i vårt distrikt. Distriktets ombud hade ett 10-tal egna 
samlingar såväl före, under som efter kongressen, så det var en stor ideell insats. 
 
Under veckan genomfördes även digital caféverksamhet och föreläsningar som 
kvällsarrangemang. Vi sakande verkligen de personliga mötena, men med rådande 
förutsättningar kunde trots allt en bra kongress genomföras. 
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Övrig representation 
Utöver vid kongressen och NBV:s medlemsmöte så har distriktet även varit 
representerat vid Våra Gårdars digitala ombudsmöte samt Föreningsarkivets digitala 
årsmöten i Jämtlands respektive Västernorrlands län. 

 
Resurser för att förverkliga arbetsplan och driva 
utvecklingsarbetet 
 
För att förverkliga en arbetsplan krävs ett flertal olika resurser: 
 
Lokalföreningar 
En viktig del är våra verksamma lokalföreningar. Grunden för föreningarna är deras 
egna verksamhet, men det är oroligt viktigt att vi utvecklar ett bra samspel. Hur kan 
distriktet stötta föreningarna i deras utvecklingsarbete, och på vilket sätt kan 
föreningarna bidra till att förverkliga distriktets arbetsplan. 
 
Ekonomi 
Ekonomi är en annan resurs. Här hänvisar vi till resultat- och balansräkning. Vi kan 
konstatera att vi är ett distrikt med god ekonomi. Tillsammans med IOGT-NTO Norr 
har vi bildat en ekonomigrupp som skall arbeta med framtida intäkter. Från IOGT-
NTO Mitt är Mikael Lindström och Olle Häggström med. 
 
Styrelsen 
Styrelsen har ansvaret för distriktets verksamhet. Målsättningen är att vi skall vara en 
strategisk styrelse, och under året har en styrelseutbildning genomförts av förbundet. 
De flesta styrelsemöten har inletts med en strategisk diskussion med teman som; 
samverkan, att synas utåt, omvärldsanalys, vad är en strategisk styrelse, engagemang, 
medlemsutveckling. 
 
Styrelsen bestod, sedan sekreteraren Berit Johansson den 7 januari valt att avsäga sig 
uppdraget, fram till valmötet den 15 april av:  
 
Ordförande  Olle Häggström Drömme, Sidensjö 
Vice ordförande Björn Sandal Östersund 
Kassör Tomas Wallström Brunflo 
Ledamöter Gunilla Lindskog Sundsvall 
 Thomas Näsholm Kramfors 
 Ingela Sjöberg Brunflo 
Vid valmötet gjordes för att komplettera ovanstående fyllnadsval av 
Sekreterare Eva Jorendal Härnösand 
Ledamot Birgitha Landfors Arnäsvall 
Alla styrelsemöten har, utom där annat noterats, skett digitalt och under året har 
styrelsen haft tolv protokollförda möten på följande datum; 13/1, 28/1, 16/2, 9/3, 
30/3, 21/4, 20/5, 21/8 (fysiskt), 28/9, 26/10, 24/11 och 15/12. 
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Revisorer och valberedning  
Distriktets revisorer är Erik Sjödin, Ånge och Sven Lindblom, Bonässund med  
Roland Sundström, Östersund och Per Fredheim, Sundsvall som ersättare. 
 
Valberedning för vårt distrikt är Thomas Johansson, Graninge, Zaedi Danielsson, 
Rossön och Björn Karlsson, Östersund. 
 

Arbetsgrupper 
Distriktsstyrelsen har under året haft följande arbetsgrupper för olika 
arbetsområden: 
 
Drogpolitiska gruppen Jämtland 
Björn Karlsson, Björn Sandal, Annika Nilsson, Kjell Swedman och Bilal Lagoun 
(UNF). 
 
Drogpolitiska gruppen Sundsvall 
Per Fredheim, Gunilla Lindskog, Börje Wasserman, Björn Abelsson och Madiore 
Norling. 
 
Drogpolitiska gruppen Örnsköldsvik 
Olle Häggström, Vanja Lindstedt, Maria Gröndahl, Gunnar Eklöf, Sven Lindblom och 
Per Sundin 
 
Styrelsen skall företrädesvis vara en strategisk styrelse och ansvara för de 
övergripande frågor. Då är arbetsgrupper viktiga för att genomföra det operativa 
arbetet tillsammans med personalen. 
 

Personalorganisation 
Vi har en organisation där distriktet är arbetsgivare för en del av personalen och 
förbundet för teamet, till vilket distriktet ger uppdrag kopplat till vår arbetsplan. 
 
Distriktets personal 
Östersundskontoret 
Thomas Stensson Ansvarig för Östersundskontoret. Distriktets administration. 
 Stöd till föreningar 
Anders Almgren Medlemsrekrytering (sedan 1 september då restriktionerna 

lättade). Administration. Fastighetsskötsel. 
Telefonbearbetning av resterande medlemmar. 

Anders Gullberg 50% Administrationsarbete. Telefonbearbetning av resterande 
medlemmar. 

Sara Alfredsson Timanställd lokalvårdare 
 
Örnsköldsvikskontoret 
Carita Näsström Ansvarig för Örnsköldsvikskontoret och distriktstidningen 

Mitt IOGT-NTO. 60% av tjänsten säljs till Junis 
Västernorrland. 

Elham Alkasem Utveckling av integrationsarbete för alla åldrar. Lokalvård. 
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Personalteamet 
Personalteamet arbetar för både IOGT-NTO Norr och IOGT-NTO Mitt. Huvudsakliga 
arbetet är verksamhetsutveckling med koppling till Mål och Verksamhetsinriktning 
och distriktens arbetsplan. Teamet har gjort en fördelning av fokusområden för att 
kunna utveckla en bättre kompetens inom vissa områden. 
Hans-Olof Andersson Teamchef. Samordning – avstämning med distriktsstyrelse. 
Östersund Fokusområde Medlemsengagemang och Medlemsutveckling. 
Lars Sundh Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Fastigheter och 
Östersund ekonomi. (Tjänstledig för arbete på Våra Gårdar. fr.o.m. 

augusti) 
Rose-Marie Byström Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Drogpolitik och 
Örnsköldsvik Utmana alkoholnormen. 
Lotta Ekholm Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Folkbildning och  
Umeå utbildning. 
André Thurström Verksamhetsutvecklare. Fokusområde Social verksamhet och  
Luleå medlemsutveckling. 
 

Styrelsens slutord 
När vi summerar 2021 görs det verkligen med blandade känslor. Pandemin har 
påverkat föreningsarbetet på ett mycket negativt sätt. Den lokala verksamheten har 
varit mycket begränsad och vi har ett ytterligare ett år med negativ 
medlemsutveckling. 
 
Det som är positivt i vår verksamhetsberättelse är arbetet med att Utmana 
alkoholnormen och Politik för ett nyktrare samhälle. Genom våra satsningar på 
Alkohol och Graviditet, Sober October och Vit Jul har vi lyft frågan på många olika 
sätt och påverkat många att tänka till. Detta är ett långsiktigt arbete där vi fortsätter 
och söker nya ”vägar”. För en organisation som IOGT-NTO gäller det att vara 
relevant för våra beslutsfattare. De dialoger vi haft med kommunerna har varit 
givande och vi har fått många ord gällande hur viktigt vårt arbete är. Förhoppningen 
är många konkreta samarbeten framgent. 
Vi är ett distrikt med långa avstånd så att den digitala utvecklingen vi gör under 
pandemin har vi glädje av även framgent. Nu lämnar vi 2021 bakom oss och satsar på 
en utveckling för IOGT-NTO Mitt. Tack till alla som bidragit till 2021-års resultat. 
 
Januari 2022 
 
Styrelsen 
 
 
 
Olle Häggström Björn Sandal Eva Jorendal 
 
 
 
Tomas Wallström Ingela Sjöberg Gunilla Lindskog 
 
 
 

Thomas Näsholm Birgitha Landfors 
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Ekonomisk berättelse för IOGT-NTO Mitt för 2020 
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Åtgärdsplan för IOGT-NTO Mitt för perioden april – september 2022 
 
Den arbetsplan som distriktsårsmötet fastställer gäller mer än två år, vilket gör att 
den är övergripande och med målformuleringar. Distriktsstyrelsen har ett uppdrag 
att besluta om en åtgärdsplan som bör omfatta cirka 6 månader. Denna sänds ut till 
föreningarna någon månad i förväg. 

 
Stärka rösten 
 
Vad görs / påbörjas under denna period 
Pilotföreningar och övrigt föreningsarbete 
Starta upp arbetet med pilotföreningar som får anpassas tillsammans med respektive 
förening. Målsättningen är att tre föreningar har påbörjat arbetet före sommaren. 
Teamet tillsammans med styrelsen håller kontakt med föreningarna och föreningarna 
stöttas att komma i gång i det läge pandemin, befinner sig. 
 
Medlemsrekrytering 
Under 2020 och 2021 har medlemsrekryteringen varit betydligt lägre än under 
tidigare år. Nu under 2022 skall rekryteringen verkligen komma i gång och kopplas 
mer till verksamhetsutveckling. 
Målsättningen är att distriktet skall ha rekryterat 100 nya medlemmar fram till 30/6,  
 
Distriktsårsmöte – utbildningar 
Under pandemin har många av oss medlemmar saknat att träffas. Därför är de 
fysiska mötena viktiga där vi får träffas, känna gemenskap och få en positiv och 
inspirerande upplevelse. 
9/4 Distriktsårsmötet 
v.33 Kick Off kvällar på 3-5 platser i distriktet. Uppstart av verksamhet, och 

mobilisering att lyfta Alkohol och Narkotikafrågan i valrörelsen. 
24-25/9 Kurshelg där vi har teman som bemötandefrågor, 

kamratstödsverksamhet, Alkohol och Narkotikapolitik, Samverkan m.m. 
 
 

Höja rösten 
Vad görs / påbörjas under denna period 
 
Kamratstödsverksamhet 
Arbete med att utveckla befintligt kamratstöd samt påbörja arbetet med att starta 
upp kamratstöd på ytterligare platser i distrikt 
 
Alkoholpolitiskt projekt 
Vårt alkoholpolitiska projekt är inne i fasen opinionsbildning främst under augusti-
september i valrörelsen. Alkohol- och narkotikafrågan lyfts på många valmöten. 
I mediedebatten lyfter vi frågan kring alkohol- och narkotikans starka koppling till 
våldet. 
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Folknykterhetens vecka 
Under Folknykterhetens vecka, samt veckorna före och efter skall vi verkligen synas 
med vårt budskap. 
Målsättningen är: 
att minst 25 olika föreningar skall engageras 
att genomföra överläggningar med de politiska partierna, där drogkampen är en 

metod i minst 10 av kommunerna, men visionen är alla 15 kommuner. 
 
Alkohol och Psykisk ohälsa 
Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och missbruk av alkohol och 
narkotika. I november (v 45) genomförs ”Psykveckan i många av kommunerna. Nu 
under våren tas kontakter om vi kan vara med på olika sätt med föreläsningar, 
materialbord etc. 
 
Kalendarium 
 
April 
9 Distriktsårsmöte 
15  Sista ansökningsdag Våra Gårdars Skadeförebyggande fond 
30 Valborgsmässofirande i många föreningar 
30  Sista dag för föreningar och distrikt att skicka in årsrapport till förbundet 
 
 
Maj 
6-8 Socialt forum arrangerat av IOGT-NTO förbundet 
23-29 Folknykterhetens vecka 
26 Folknykterhetens dag 
 
Juni 
 
Juli 
21-24 Sommarfestival preliminär 
 
Augusti 
15-21 Kick off träffar 
 
September 
11 Valdagen 
19  Medlemsregisterutbildning -dagtid  
20  Medlemsregisterutbildning -kvällstid  
24-25 Kurshelg 
 
Oktober 
3  World Alcohol Free Day 
22  Sista ansökningsdag Våra Gårdars Skadeförebyggande fond 
Styrelseutbildning Steg 3 
Höstkampanj påverkan 
Sober October 
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Utfall (Kr) Budget (Kr) Budget (Kr) Not

År 2021 År 2022 År 2023

Intäkter

Regionbidrag 408 850 260 000 220 000 1

Bidrag IOGT-NTO förbundet 503 431 410 000 400 000 2

Adm. Bdrag IOGT-NTO förbundet 216 250 220 000 220 000

Projektbidrag 237 000 650 000 700 000 3

Bidrag för personal 929 089 780 000 780 000 4

Försäljning av tjänster personal 443 125 500 000 550 000 5

Hyresintäkter, kopiering m.m. 207 716 200 000 210 000

Deltagaravgifter / Kursavgifter 0 20 000 40 000

Uppdragsavtal 67 277 80 000 100 000 6

Övriga intäkter 28 349 50 000 70 000

Räntor/ utdelning 72 261 30 000 50 000

Underskott / eget kapital 0 300 000 280 000 7

Summa intäkter 3 113 348 3 500 000 3 620 000

Kostnader

Personalkostnad 1 874 127 1 610 000 1 660 000 4

Hyreskostnader, övr.lokalkostnad 158 064 175 000 175 000

Kopiering, kontorsmaterial 79 304 100 000 100 000

Telefon porto 50 368 65 000 70 000

Ek.tjänster förbundet. 216 250 220 000 220 000

Distriktsmöte, Valmöte, Kongress 18 000 60 000 100 000 8

Opinionsbildning / alkoholpol 41 051 150 000 150 000

Distriktstidning 46 156 55 000 60 000

Kurser 5 682 80 000 100 000 9

Styrelse Arbetsgrupper m.m. 18 582 65 000 65 000

Utvecklings arbete 84 166 135 000 135 000

Spec.projekt 217 709 650 000 650 000

Föreningsstöd 35 755 100 000 100 000 10

Övriga kostnader / oförutsett 27 805 35 000 35 000

Överskott/ vinst 240 329 0 0

Summa kostnader 3 113 348 3 500 000 3 620 000

Noter

1) Mer än en halvering av regionbidraget i Jämtland

2) Minskning av förbundsbidrag, beslut kongress 2021

3) Projektbidrag främst vårt gemensamma drogpolitiska projekt med andra distrikt

4) Lägre personlkostnad och mindre bidrag. Elham slutar januari 2022

5) Största del Junis Västernorrland, Arbeta för att vi skall kunna debitera mer tid.

6) Uppdragsavtal med Örnsköldsviks kommun. Kan vi utveckla fler?

7) Viktiga nu är att komma i gång efter pandemin. Vi har överskott 2020 och 2021

8) 2023 är det både kongress och valmöte.

9) Känns viktigt attsatsa på utbildning. Gör vi kurser i Norge ex.vis kan vi använda pengar

från Sigurd Bodéns fond.

10) Föreningsstödet är mindre än i tidgare budgetar, men här kan vi använda olika fonder

och reserveringar.
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