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ÅRSMELDING 2017 
 

Innledning 
På årsmøtet i 2017 ble følgende styre valgt: 
Styreleder: Espen Dahl Svendsen 
Økonomiansvarlig: Kjell-Erik Akersveen 
Styremedlem: Alfred Isaksen 
Styremedlem: Magnus Vidir Klingenberg 
Styremedlem: Ann Kristin Belsby 
 
Mirjeta Emini begynte i annen stilling i IOGT ved årsskiftet, men støttet opp om 
arbeidet i regionen i en overgangsperiode.  
Mari Marthe Apenæs ble engasjert i 20% fra april 2017, og ansatt full tid fra 
september 2017. Hun har fått innvilget 20% omsorgspermisjon på ubestemt tid.   
 
 

I 2017 har regionen prioritert følgende oppgaver: 

1. Sosialt arbeid 
Det har blitt utdannet nye ledere i Enestående familier og vi har nå 14 aktive 
ledere og seks fungerende grupper i vår region: Oslo og omegn, Asker og Røyken, 
Hamar, Ringsaker, Eidsberg og Nedre Glomma. Det er nå 1195 familier som står 
på e-postlisten som brukere av aktivitetstilbudet i Regionen, og det har vært 
gjennomført 98 aktiviteter i vår region i perioden.  
Flere har meldt sin interessert i lederverv, og er invitert til lederskolering i januar 
2018. Dersom alle disse blir godkjent som ledere håper vi å få aktivitet i enda to 
nye grupper i løpet av 2018.  
Regionen har i liten grad vært involvert i arbeidet med Enestående familier i 
denne perioden, men alle ledere i vår region har fått invitasjon til 
regionkonferansen og Hvit jul-kampanjen.   
 
Området Østfold driver lørdagskafeeen «Café Fremtiden» i Sarpsborg som 
regionen støtter opp om gjennom rimelig husleie 
 

2. Forebyggende arbeid 
INTRO 
Regionen har fortsatt å støtte opp om prosjektet ”Intro – norsk alkoholkultur” i vårt 
område. Det er i løpet av 2017 ansatt en nasjonal prosjektleder, og det er 
gjennomført kursing av nye formidlere. Det er nå ni personer som er godkjente 
formidlere som bor i vårt område. Det har vært gjennomført 9 foredrag i vår 
region i løpet av 2017 for tilsammen nesten 300 personer (Follo, Skedsmo, Oslo, 
Moss, Jessheim, Ski, Nesodden og Ås). 
 
Regionen arrangerte stand på Mela-festivalen i august der vi reklamerte for Intro-
prosjektet og stilte spørsmålet «Snakker du med barna om alkohol?».  



Vi leide inn fotoboks til denne standen og besøkende fikk ta gratis bilder med logo 
og budskap. Juba bidro med buttonsmaskin, ballonger og barnetattoveringer og 
det var lang kø av besøkende til standen hele tiden. Vi fikk snakket med mange 
mennesker og delte ut mange hundre løpesedler.  
 
Intro har også hatt møte med to innvandrerorganisasjoner der vi tok opp tema 
som «Hvordan skal vi som innvandrere og foreldre møte norsk alkoholkultur?» 
 
STERK & KLAR 
Årvoll skole er kommet inn i programmet og vil få sine første foredrag i 2018. Vi 
har hatt to foredrag på Brannfjell skole og to på Nordseter skole i løpet av året. 
Disse skolene er fortsatt ikke inne i programmet på ordinært vis, men benytter seg 
av muligheten for å bestille enkeltforedrag.  
 
I februar ble det gjennomført et Sterk&Klar-seminar i Oslo, for alle skolene i 
programmet og andre interesserte.  
 
Vi har to godkjente Sterk og Klar-formidlere i vår region.  
 

3. Politisk arbeid 
31. august arrangerte IOGT i Oslo og Akershus og IOGT Bryn, i samarbeid med 
prosjektet Trygge lokalsamfunn, en debatt om morgendagens ruspolitikk på 
Håndverkeren kurs og konferansesenter i Oslo. 
 
10. november ble det arrangert en fagdag om forebygging i Lillestrøm. I regi av 
prosjektet Trygge lokalsamfunn samles politikere, fagfolk og representanter for 
frivillige organisasjoner flere steder i landet på slike fagdager for ruspolitisk 
oppdatering og gjennomgang av utfordringene i sitt lokalsamfunn.  
 
9 personer fra vår region deltok på det sentrale talspersonseminaret. 
Vi har ikke lyktes i å etablere en regional skrivegruppe.  
 

4. Verving 
Vi fikk 26 nye medlemmer og 1 ny medspiller i 2017.  
Det har vært gjennomført flere vervestands i løpet av året i regi av lokale frivillige 
med støtte fra regionkonsulenten og nasjonal verveansvarlig.  
 
Per 31. 12. 2017 hadde vi 525 registrerte og 463 betalende medlemmer og 101 
registrerte og 95 betalende medspillere.  
 



 
 

 
 

 
 

720 726

644
619

505
525593

610

535
511

464 463
400

450

500

550

600

650

700

750

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medlemsutvikling

Registrerte medlemmer Betalende medlemmer

284

245

136 129 117
101

142
125 126 119 111

95

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medspillerutvikling

Registrerte medspillere Betalende medspillere

100

78

24

41

13
26

10
3 5 5 1 10

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Verveutvikling

Nye medlemmer Nye medspillere



5. Hvit jul 
Totalt antall underskrifter i region Øst ble 2661. Totalt på landsbasis kom det inn 
12 688. 
 
Stands 
Det ble gjennomført 15 stands i regionen og en del ekstra aksjoner (ministands) i 
forbindelse med andre arrangementer. Det var planlagt to stands til, som 
dessverre måtte avlyses. Målsetningen var 15 stands.  
 
Oversikt over stands og antall underskrifter. 

 
Det kom inn til sammen 1184 underskrifter på stands i vår region (av ca 6480 totalt 
underskrifter på papir i hele landet). Det er ca like mange som i fjor.  
 
Hvit jul i sosiale medier 
Det har vært jobbet aktivt med synlighet i sosiale medier, med minst et innlegg om 
dagen på Facebook, og mange bilder på Instagram. Det har også vært sendt ut 
flere oppfordringer til tillitsvalgte og frivillige om å engasjere seg i sosiale medier 
og dele informasjon om kampanjen der.  
 
Regionen har også brukt profesjonelt bemannet fotoboks på en storsatsingsstand i 
Oslo og en enklere fotoboks som de frivillige har operert selv på noen av de 
mindre standsene. Det ble tatt til sammen over 500 bilder. De som tok bilder fikk 
mulighet til å dele bildene i sosiale medier direkte fra standen.  
 
1477 personer fra vårt område skrev under digitalt via nettsiden.  
 
Frivillige 
Vi regner med at totalt ca. 25 frivillige har vært med og stått på stand i vår region. 
 
Vi hadde også 12 frivillige som deltok på pakkedugnad i forbindelse med 
utsending av brev med oppfordring om å støtte kampanjen økonomisk.  
Medlemmer og frivillige har fått informasjon om kampanjen per post, e-post og 
SMS, og blitt oppfordret til å engasjere seg i kampanjen. Mange har bidratt i 
sosiale medier.  

23. nov Sarpsborg 58 
24. nov Lørenskog hus 2 
25. nov Lørenskog hus 32 
25. nov Concordia Lillestrøm 0 
26. nov Lørenskog hus 30 
30. nov Torvbyen Fredrikstad 104 
1. des Kolbotn torg 110 
2. des Østfoldhallene 28 
9. des Oslo (Torggata) 350 
12. des arrangement i Østfold 10 
14. des Rakkestad - 
15. des Rakkestad - 
16. des Rakkestad 296 
16. des Toysrus Sarpsborg 102 



17 personer fra regionen har registrert seg på frivillig-listen og kan dermed 
kontaktes igjen når vi går i gang med arbeidet med kampanjen 2018. Det er også 
mulig å skrive seg på denne listen i løpet av året på hvitjul.no/frivillig.  
 

6. Organisasjonsutvikling 
Regionen har laget en plan for verving og oppfølging av nye medlemmer som vi 
vil teste ut i 2018.  
 
Alle områdene i Oslo og Akershus har slått seg sammen til et område etter vedtak 
i regionen i 2016. 
En avdeling ble nedlagt ved utgangen av 2017.   
 
Regionen har ikke fått i gang ny aktivitet på nye steder dette året.  

7. Regionkonferanse/Bli kjent-konferanse. 
Regionen har arrangert en «Bli kjent»-konferanse for nye og eksisterende 
medlemmer den 29. oktober på Håndverkeren kurs og konferansesenter i Oslo. 
Totalt 36 personer deltok. Det var en god blanding av nye og eksisterende 
medlemmer. Arne Klyve innledet om besteforeldrerollen og forebygging for barn 
og ungdom. I tillegg bidro ansatte og frivillige med å gi en grundig innføring i 
IOGTs tenkning og aktivitet.  
 
Både medlemmer i IOGT og frivillige i våre kampanjer og prosjekter ble invitert til 
å delta på konferansen.  

8. Informasjon 
Årets håndbok ble trykket opp og sendt ut til alle våre medlemmer i slutten av 
august. Alle programmer og øvrig informasjon ble da også lagt ut på nettsiden. 
 
Det ble sendt ut to nyhetsbrev på papir til alle medlemmer i løpet av høsten 2017.  

9. Andre aktiviteter i regionen 
Det arbeides med å få etablert en turkomite for å kunen gi medlemmene aktuelle 
tilbud.  

10. Økonomi og eiendom 
Resultatet i 2017 viser et overskudd på kr. 17 348,- 
Regionen har totale eiendeler på kr. 5 806 629 hvorav kr. 1 900 485 er bundet i 
eiendommen Fremtiden i Sarpsborg som regionen eier. 



Eiendeler Note 31.12.2017 31.12.2016

Anleggsmidler
Aksjer Bøler Samfunshus 0,00 1,00
Aksjer Oppsal Samfunshus 0,00 100,00
Lån Sober Kapital AS 1 515 600,00 1 515 600,00
Aksjer Sober Kapital AS 1 490 000,00 1 490 000,00
Sum anleggsmidler 3 005 600,00 3 005 701,00

Omløpsmidler
Fordringer 72 875,00 50 750,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 827 669,00 652 356,00
Sum omløpsmidler 900 544,00 703 106,00
Eiendommen Fremtiden 1 900 485,00 1 900 485,00
Sum eiendeler 5 806 629,00 5 609 292,00

Egenkapital og gjeld
Udisponert overskudd 17 349,00 189 143,00
Annen egenkapital 5 606 951,00 5 417 808,00
Sum opptjent egenkapital 5 624 300,00 5 606 951,00

Gjeld
Kortsiktig gjeld 182 329,00 2 341,00
Sum kortsiktig gjeld 182 329,00 2 341,00
Sum gjeld og egenkapital 5 806 629,00 5 609 292,00

Note nr 1 Bankinnskudd/kasser
Bankinnskudd Lillestrømbanken 797 188,00 597 193,00
Bankinnskudd DNB 30 481,00 53 412,00
Div Kasser 0,00 1 751,00
Totalt 827 669,00 652 356,00

Espen Dahl Svendsen Kjell-Erik Akersveen
leder økonomileder

Alfred Isaksen Magnus Vidir Klingenberg Ann Kristin Belsby  
styremedlem styremedlem styremedlem

IOGT REGION ØST
Balanse pr 31. desember 2017/2016

C:\Users\Mari Marthe\IOGT\IOGT - Dokumenter\127 - Region Øst\2018\Årsmøte\Årsmøte Region Øst-Norge 2018 - Balanse-
2017.xls11.04.2018



Budsjett Budsjett
Inntekter og utgifter Note 2016 2017 2017 2018

Inntekter 1 387 001,00 268 806,00 337 000,00 370 000,00
Inntekter Fremtiden 2 87 450,00 40 150,00 70 000,00 70 000,00
Utleie av regionkonsulent 3 228 000,00 188 000,00 0,00 150 000,00
Renteinntekter 89 764,00 89 754,00 89 764,00 90 000,00
Sum driftsinntekter 792 215,00 586 710,00 496 764,00 680 000,00

Utgifter
Regionkonsulenten 3 309 052,00 269 145,00 300 000,00 600 000,00
Regnskapshonorar 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Fremtiden 4 80 776,00 84 887,00 91 506,00 111 815,00
Husleie Torggata 1 5 35 362,00 30 637,00 40 000,00 40 000,00
Andre driftsutgifter 6 171 882,00 154 068,00 143 000,00 154 800,00
Rekrutering 0,00 24 625,00 80 000,00 30 000,00
Sum utgifter 603 072,00 569 362,00 660 506,00 942 615,00

Årets kapitalendring 189 143,00 17 348,00 -163 742,00 -262 615,00

Disponering av resultatet
Overføring  annen egenkapital 189 143,00 17 348,00 -163 742,00 -262 615,00
Sum disponering av resultat 189 143,00 17 348,00 -163 742,00 -262 615,00

Resultatregnskap 2017
IOGT REGION ØST



2016 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Note nr 1    Inntekter  
Bingoinntekter 70 100,00 68 056,00 70 000,00 70000
Grasrotandel 17 984,00 16 101,00 18 000,00 16000
Støtte fra Louise Westbyes Fond 250 000,00 150 000,00 200 000,00 250000
Lokal kontingent 17 920,00 19 650,00 18 000,00 19000
Moms refusjon 30 997,00 14 999,00 31 000,00 15000
Totalt 387 001,00 268 806,00 337 000,00 370000

Note nr 2    Inntekter Fremtiden 
Leieinntekter og annen inntekt 87 450,00 40 150,00 70 000,00 70 000,00
Totalt 87 450,00 40 150,00 70 000,00 70 000,00

Note nr 3  Regionkonsulenten
Lønn- kontorhold etc. 309 052,00 269 145,00 300 000,00 600 000,00
Refusjon for utleid til IOGT Norge -150 000,00
Refusjon Mehla 2016 0,00 -50 000,00
Enestående familier 0,00 -38 000,00
Hvit jul -28 000,00 -100 000,00
Sterk og Klar -200 000,00 0,00
Intro 0,00
Regnskapshonorar 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Netto utgifter 87 052,00 87 145,00 306 000,00 456 000,00

Note nr 4 Utgifter Fremtiden
Renovasjon/eiendomsskatt 12 124,00 12 381,00 13 000,00 13 000,00
Lys og varme 20 148,00 24 369,00 21 000,00 25 000,00
Forsikringer 17 156,00 18 506,00 18 506,00 18 815,00
Lønnsutgifter 18 345,00 12 234,00 19 000,00 15 000,00
Drift og vedlikehold 13 003,00 17 397,00 20 000,00 40 000,00
Totalt 80 776,00 84 887,00 91 506,00 111 815,00

Note 5 Husleie
Husleie 2013 35 362,00 30 367,00 40 000,00 40 000,00
Totalt 35 362,00 30 367,00 40 000,00 40 000,00

Note 6 Div.driftutgifter
Forut/Nepal 1 800,00 1 800,00
Kopiering 1 644,00 1 677,00 2 000,00 2 000,00
Kontor rekv.,trykksaker,porto etc. 2 787,00 21 295,00 3 000,00 20 000,00
Håndboka 11 802,00 18 969,00 18 000,00 20 000,00
Møter , kurs og regionkonferanse 2 24 109,00 43 727,00 24 000,00 40 000,00
Årsmøte 8 118,00 9 890,00 8 000,00 10 000,00
Reisekostnader 7 702,00 7 580,00 8 000,00 8 000,00
Andre utgifter 77 886,00 5 603,00 40 000,00 20 000,00
Aktiviteter - Hvit jul 6 000,00 13 125,00 10 000,00 15 000,00
Lagerleie Concordiabygget 7 729,00 7 789,00 8 000,00 8 000,00
Landsmøte 0,00 0,00 12 000,00 0,00
DATA 24 105,00 22 613,00 10 000,00 10 000,00
Totalt 171 882,00 154 068,00 143 000,00 154 800,00

Noter

IOGT REGION ØST



inn ut inn ut inn ut inn ut
LEIE INNTEKTER 87 450,00 40 150,00 70 000,00 70 000,00
STRØM 20 148,00 24 369,00 21 000,00 25 000,00
LØNN/ GODTGJØRELSER 18 345,00 12 234,00 19 000,00 15 000,00
ANDRE KOSTNADER 13 003,00 17 397,00 20 000,00 40 000,00
KOM.AVG 12 124,00 12 381,00 13 000,00 13 000,00
FORSIKRING 17 156,00 18 506,00 18 506,00 18 815,00

87 450,00 80 776,00 40 150,00 84 887,00 70 000,00 91 506,00 70 000,00 111 815,00
UNDERSKUDD/OVERSKUDD 0,00 6 674,00 44 737,00 21 506,00 0,00 41 815,00 0,00

87 450,00 87 450,00 84 887,00 84 887,00 91 506,00 91 506,00 111 815,00 111 815,00

_____________________

Budsjett 2018

REGNSKAP  LOKALET «FREMTIDEN»  FOR 2016/2017
TAPS OG VINNINGSKONTO:

2016 Budsjett 20172017

Årsmøte Region Øst-Norge 2018 - Fremtiden-tap-vinning-2017.xlsx11.04.2018



Louise Westbys fond 

Arsmratet i regionen har tidligere vedtatt nye vedtekter i 
forbindelse med forslag om asia sam men Louise Westbys 
fond og Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse. 

Da ble formalet utvidet til Region 0st-Norge for Louise 
Westbys fond. Stiftelsestilsynet har ikke akseptert dette. Vi 
har anket, men vi ensker a endre vedtektenes § 4 slik at stette 
skal gis til 10GTs virksomhet i Oslo og Akershus i stedet for 
Region 0st-Norge. 

Nye og gamle vedtekter ligger vedlagt. 



F ondsstyrets forslag til nye vedtekter 15.04.18 
Louise Westbys Fond 

Vedtekter 

Vedtatt pa arsmete i Oslo distriktslosje av IOGT, 26. mai 1988, med endringer vedtatt 26. 
februar 2002, 19. november 2003 og 6. mars 2007,samt vedtak i arsmetet i IOGT Region 0st 
15.04.2018. Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente vedtaket 6. mars 2007 i skriv datert 27. mars 
20070g 19. april 2009 og y.y 2018. 

§ 1 Pa grunnlag av Louise Westbys testamente av 16. april 1949 overtok Oslo distriktslosje av 
IOGT, na IOGT Region 0st-Norge, eiendommen gnr 158/bnr 116, Dovresvingen 24, Oslo. 
Eiendommen ble den 24. mars 1988 solgt, og for salgsverdien ble det opprettet et fond som 
skal beere Louise Westbys navn og det formal som er fastlagt i disse vedtekter. 
1.1 2016 ble Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse som ogsa var opprettet av Oslo 
Distriktslosje av IOGT innlemmet med hele sin kapital pa kr 542 628 derav grunnfond pa 
kr 386 945 i Louise Westbys fond. 

§ 2 Fondets styre skal besta av tre IOGT medlemmer, to velges av arsmete i IOGT Region 
0st-Norge, og regionstyret oppnevner ett styremedlem. 

§ 3 Fondets grunnkapital fastsettes til kr 1 830000,- pr 1. april 1988, og er pr 31. desember 2001 
kr2979217,ogprl.1.2016 tilkr8203176. 
Fondet ekes ved at minst 25 % av avkastingen hvert ar legges til grunnfondet. Resten 75 % 
gar til annen fri egenkapital. 
Fondets grunnkapital kan bare plasseres i statsgaranterte obligasjoner eller panteobligasjoner 
som er innenfor den vanlige farsteprioritetsgrensen eller tilsvarende sikkerhet. 
Annen fri egenkapital kan plasseres i aksjefond eller lignende med sikte pa mest mulig 
avkasting til forsvarlig risiko. 

§ 4 Fondets avkasting skal ellers anvendes til beste for IOGT. Bevilgningen fra Fondet kan 
kun gis konkrete prosjekter eller tiltak for a fremme IOGTs virksomhet i Oslo og Akershus 
eller prosjekter som igangsettes av avdelinger, utvalg og styrer innen virksomheten i de to 
fylker. Bevilgninger kan ikke anvendes til ordineer drift av virksomheten. 

§ 5 Styret er ansvarlig for behandlingen av innkommende soknader og Fondets forvaltning. 
Arlig regnskap og beretning skal foreligges til orientering pa arsmete i IOGT Region 0st 
Norge. Regnskapet revideres av statsautorisertlregistrert revisor. 

§ 6 Endring av disse vedtekter kan kun gjeres av arsmete i IOGT Region 0st-Norge med 2/3 
flertall. 
Forslag til endring rna veere innsendt innen 1. januar for a bli behandlet pa arsmete. 
Hovedmalet kan ikke endres, jamfer § 4. 



Louise Westbys Fond 

Vedtekter 

Vedtatt pa arsmete i Oslo distriktslosje av IOGT, 26. mai 1988, med endringer vedtatt 26. 
februar 2002, 19. november 2003 og 6. mars 2007,samt vedtak i arsmetet i IOGT Region 0st 
x.x-2016 . Lotteri- og stiftelsestilsynet godkjente vedtaket 6. mars 2007 i skriv datert 27. mars 
20070g 19. april 2009 og y.y 2016. 

§ 1 Pa grunnlag av Louise Westbys testamente av 16. april 1949 overtok Oslo distriktslosje av 
IOGT, na IOGT Region Ost-Norge, eiendommen gnr 158/bnr 116, Dovresvingen 24, Oslo. 
Eiendommen ble den 24. mars 1988 solgt, og for salgsverdien ble det opprettet et fond som 
skal beere Louise Westbys navn og det formal som er fastlagt i disse vedtekter. 
1.1 2016 ble Ludvig og Dorothea Larsens stiftelse som ogsa var opprettet av Oslo 
Distriktslosje av IOGT innlemmet med hele sin kapital pa kr 542 628 derav grunnfond pa 
kr 386945 i Louise Westbys fond. 

§ 2 Fondets styre skal besta av tre IOGT medlemmer, to velges av arsmete i IOGT Region 
0st-Norge, og regionstyret oppnevner ett styremedlem. 

§ 3 Fondets grunnkapital fastsettes til kr 1 830 000,- pr 1. april 1988, og er pr 31. desember 2001 
kr 2979217, og pr 1.1.2016 til kr 8 203 176. 
Fondet ekes ved at minst 25 % av avkastingen hvert ar legges til grunnfondet. Resten 75 % 
gar til annen fri egenkapital. 
Fondets grunnkapital kan bare plasseres i statsgaranterte obligasjoner eller panteobligasjoner 
som er innenfor den vanlige farsteprioritetsgrensen eller tilsvarende sikkerhet. 
Annen fri egenkapital kan plasseres i aksjefond eller lignende med sikte pa mest mulig 
avkasting til forsvarlig risiko. 

§ 4 Fondets avkasting skal ellers anvendes til beste for IOGT. Bevilgningen fra Fondet kan 
kun gis konkrete prosjekter eller tiltak for a fremme IOGTs virksomhet i region 0st-Norge 
eller prosjekter som igangsettes av avdelinger, utvalg og styrer innen virksomheten innen 
denne regionen. Bevilgninger kan ikke anvendes til ordineer drift av virksomheten. 

§ 5 Styret er ansvarlig for behandlingen av innkommende soknader og Fondets forvaltning. 
Arlig regnskap og beretning skal foreligges til orientering pa arsmete i IOGT Region 0st 
Norge. Regnskapet revideres av statsautorisertlregistrert revisor. 

§ 6 Endring av disse vedtekter kan kun gjeres av arsmete i IOGT Region 0st-Norge med 2/3 
flertall. 
Forslag til endring rna veere innsendt innen 1. januar for a bli behandlet pa arsmete. 
Hovedmalet kan ikke endres, jamfer § 4. 



Arbeidsplan Region Øst-Norge 
 

Regionens arbeidsplan følger strukturen i IOGTs arbeidsplan vedtatt på landsmøtet i 2017, 
og de ulike målene vi henviser til er utdypet der.   

Mål: Voksne er bevisst sin funksjon som rollemodell og sine muligheter til å 
påvirke barn og unges forhold til rusmidler. 
KLAR FOR BARNEBARN:  

- Regionen skal jobbe med Klar for barnebarn-prosjektet og i samarbeid med områder og 
avdelinger gjennomføre minst 1 foredrag og 3 temakvelder for besteforeldre og 
registrere flest mulig interesserte.   

STERK OG KLAR: 
- Vi skal jobbe for å få flere skoler i vårt område til å delta i Sterk og Klar-programmet 

gjennom å oppfordre medlemmer til å tipse skoler de har en tilknytning til.   

Mål: Det skal være enkelt og attraktivt å ta rusfrie valg. 
ALKOHOL I DET OFFENTLIGE ROM:  

- Regionen vil jobbe frem en kampanje knyttet til det nasjonale prosjektet som setter fokus 
på fraværet av alkohol i offentlige rom, og gjennomføre et åpent temamøte i tilknytning 
til dette.  

Mål: Lokalpolitikere har kunnskap om effektive rusforebyggende virkemidler for å 
redusere forbruk og skader, og prioriterer å bruke disse. 
POLITISK ARBEID: 

- Vi skal ha lokale talspersoner i alle områder, som deltar på nasjonal 
talspersonskolering.  

- Vi skal samarbeide med IOGT sentralt om gjennomføring av møter med politikere i vårt 
område.  

Mål: Barn og unge anerkjennes som rusfri sone 
HVIT JUL:  

- Vi skal gjennomføre en stor og 15 mindre stands i regionen.  
- Minst 50 personer skal registrere seg som frivillige og støtte kampanjen ved å delta på 

stand, gjennomføre arbeidsplass-, skole eller barnehagekampanje, eller bidra i sosiale 
medier.  

- Det skal sendes ut pressemelding og leserinnlegg til lokalaviser i midten av november.  
- Vi vil ha stort fokus på bruk av sosiale medier for å spre informasjon om kampanjen og 

få underskrifter.  

FYLL FERIEN:  
- Vi skal gjennomføre 5 stands med fokus på alkoholfri sone rundt barn i sommerferien.  

Mål: Det lave forbruket av rusmidler blant ungdom med ikke-vestlig 
innvandrerbakgrunn opprettholdes 
INTRO:  

- Vi vil støtte opp om gjennomføringen av IOGTs Intro-prosjekt i vårt område.  



- Regionen skal arrangere stand på Mela-festivalen med fokus på foreldrenes rolle i 
rusforebygging, som særlig retter seg mot innvandrerforeldre.  

Mål: Barn og unge i sårbare situasjoner får nødvendig hjelp og støtte 
ENESTÅENDE FAMILIER:  

- Vi vil støtte Eneståendefamilier-gruppene i vårt område og bidra til at det tilbys aktiviteter 
i større deler av vårt område.  

- Vi vil jobbe for å integrere deltakere og særlig ledere i Enestående familier i IOGTs 
øvrige virksomhet, for eksempel stimulere til deltakelse i Hvit jul og på møter og 
seminarer.  

SOSIALE AKTIVITETER:  
- Regionen skal støtte opp om Cafe Fremtiden. 

Mål: Vi får flere stemmer i debatten, både på sosiale media og i lokalpressen 
ØKE IOGTS SYNLIGHET I LOKALMEDIA:  

- Flere personer i regionen skal delta aktivt i samfunnsdebatten gjennom å skrive og/eller 
sende leserbrev til lokalaviser. Regionen koordinerer og følger opp de som vil jobbe 
med dette, og sørger for at de blir en del av det nasjonale nettverket av mediekontakter 
som bl.a. holdes oppdatert på nyeste forskning på rusfeltet.  

SKOLERING:  
- Gi egne medlemmer oppdatert kunnskap om rusforskning gjennom nyhetsbrev og 

seminarer/møter.  

Organisasjon og kommunikasjon  
VERVING OG AKTIVISERING AV MEDLEMMER:  

- Regionen skal gjennomføres minst 15 vervestands (gjerne i tilknytning til kampanje) i 
samarbeid med områder og avdelinger. 

- Alle nye medlemmer skal kontaktes via telefon og få et brev/e-post om muligheten for å 
delta i lokal aktivitet i tillegg til å motta den sentrale velkomstpakken.  

- Det gjennomføres en ringedugnad til eksisterende medlemmer for å høre om de er 
fornøyd med medlemskapet og spørre om de er interessert i å engasjere seg mer.  

- Det gjennomføres en Blikjent-kveld for nye eller eksisterende medlemmer som ønsker en 
innføring i hva IOGT står for og jobber med. 

- Regionen skal arrangere en regionkonferanse for medlemmer og frivillige som bidrar til 
å skape interesse og engasjement for arbeidet vårt.  

- Regionen skal gi et turtilbud for å styrke det sosiale miljøet.   
- Regionen skal, i samarbeid med områdene, jobbe for å få i gang ny aktivitet. 

KOMMUNIKASJON:  
- Regionen skal sende nyhetsbrev i posten til alle medlemmer minst fire ganger i løpet av 

året. I dette nyhetsbrevet informeres det om aktivitetstilbud og lokale kontaktpersoner.  
- IOGTs nettside skal holdes oppdatert med kontaktinformasjon og lokale programmer for 

hele regionen.  
- Håndboken vil trykkes opp på papir og sendes ut til alle medlemmer sammen med 

nyhetsbrev i august.  
- Vi skal opprette Facebook-sider for alle områder i vår region, som driftes av lokale folk 

med støtte fra regionen.   
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