IOGT Region Sør-Norge – handlingsplan 2020-2021
Innledning
IOGTs visjon er at mennesker over hele verden får leve frie, rike og meningsfylte liv uten at alkohol og andre rusmidler hindrer dette.
Arbeidsplanen tar utgangspunkt i IOGTs samfunnsoppdrag og vår plattform for forebyggende arbeid, samt IOGTs utkast til arbeidsplan for 2019-2021.
IOGTs samfunnsoppdrag definerer følgende arbeidsområder:
1. Vi skal være en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner.
2. Vi skal gjøre det lett å ta alkoholfrie valg, og skape forståelse for at slike valg gir mindre russkader.
3. Vi skal tilby trygge og utviklende opplevelsesarenaer. Vi skal støtte foreldre og andre med oppdrageransvar for barn og ungdom.
4. Vi skal drive forebyggende tiltak for mennesker i risikosonen for rusproblemer.
5. Vi skal hjelpe alkohol- og narkotikaskadde tilbake til bedret livskvalitet og styrke deres mulighet for samfunnsdeltakelse
Status og utfordringer i vår region
Den samlede IOGT-aktivitet innenfor regionen er stor. I løpet av de siste 10-15 år er flere nye aktiviteter kommet til og har hatt en positiv utvikling. Dette
gjelder blant annet Enestående familier, som har sitt utspring i vår region, Sammen-sentrene og aktiviteter som Trygg ungdom (det politiske prosjektet),
Sterk&Klar og Intro, samt de nye aktivitetene Klar for barnebarn og ANTA-kurs, som er kommet til nokså nylig. Vi er engasjert i ordskiftet om ruspolitikken
og er relativt godt synlige i det offentlige rom.
Samtidig opplever vi at det skjer for liten fornyelse og utvikling i det vanlige arbeidet lokalt og i områdestyrene. Verving og oppfølging av nye medlemmer
trenger å bli bedre.
Regionstyrets oppgave er i første rekke å samordne aktivitetene og bidra til at de utvikles i samsvar med de retningslinjer og planer som gjelder for IOGT i
Norge. Vi skal være en organisasjon som bygger på frivillig innsats, men vi ser at vår tid også stiller krav til profesjonalitet i arbeidet.
Regionstyret og administrasjonen må ha kapasitet til å kunne bistå avdelingene med å utvikle det lokale arbeidet. Vi skal bidra til oppfølging av nye
medlemmer. Vi skal kunne bistå avdelingene med å være synlige aktører i sine lokalsamfunn.
Aktive i IOGT har i dag ulik tilknytning til organisasjon. Det er viktig at alle aktiviteter har en klar IOGT-identitet og at medlemmer og frivillige kjenner til
bakgrunnen for vårt arbeid, og kjenner til hverandres virksomheter. Slik skaper vi også en felles identitet.
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IOGT region Sør-Norges regionkonsulent arbeider i 80 prosent stilling. En del av denne stillingen er som frivilligkoordinator, med finansiering fra IOGT i
Norge. Oppgaver som har med frivillighet og medlemspleie å gjøre, skal prøves ut i vår region og vil derfor være fremtredende i regionens handlingsplan.
Følgende er hentet fra IOGTs frivillighetsstrategi, og beskriver formålene med denne:
•
•
•
•
•

Engasjere flere mennesker til frivillig arbeid i IOGT.
En større andel av medlemmene skal inkluderes i IOGT-relatert/-initiert/-drevet aktivitet.
En større del av de aktive i IOGT-tilknyttede aktiviteter skal bli medlemmer av organisasjonen.
Medlemsengasjementet skal fortrinnsvis ha en tilknytning til IOGTs samfunnsoppdrag.
Et velfungerende organisasjonsdemokrati og organisasjonsbygging.

FOREBYGGING OG POLITISK ARBEID
Hva (tiltak)

Hvem (ansvarlig)

Bidra til politiske debattmøter
(Trygg ungdom) i 3 utvalgte
kommuner i regionen.

Områdestyrene, i samarbeid
med regionkontoret og
politisk rådgiver i IOGT.

Etablere/opprettholde en god og
kontinuerlig dialog med
kommunene.

Regionstyret, i samarbeid
med områdestyrene, samt
politisk rådgiver i IOGT.

Gi innspill til – og jobbe for å
påvirke innholdet i – de
kommunale rusplanene.

Regionstyret, i samarbeid
med områdestyrene, i
samarbeid med
regionkontoret.

Planer 2020

Legge vekt på politikk for
sikring av rusfrie soner, i
særlig grad for barn og
ungdom.
Kartlegge status for rusplaner
i de fem største kommunene i
regionen: Kristiansand, Skien,
Tønsberg, Drammen og
Sandefjord.
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Status / Oppfølging

Markere «Rusfri dag» 8. juni –
dagen kan gjerne brukes som
kampanjestart for «Fyll ferien».

Områdestyrene, i samarbeid
med regionstyret og
regionkontoret.

Markere «Internasjonal dag for
edruskap og solidaritet» (den
tidligere internasjonale
Godtemplardagen)/ny «Rusfri
dag» 3. oktober.
Fremme bruken av alkoholfri
drikke.

Områdestyrene, i samarbeid
med regionstyret og
regionkontoret.

Gjennomføre aktivitet i
forbindelse med
«Foreldreoppropet mot
narkotika».

Områdestyrene, i samarbeid
med regionstyret og
regionkontoret.

Områdestyrene, i samarbeid
med regionstyret og
regionkontoret.

Gjennomføres i områdene.
Regionen bistår med å skaffe
personer som kan stå på
stand.
Gjennomføres i områdene.
Regionen bistår med praktisk
tilrettelegging etter behov.

Videreføre samarbeidet med
Epleblomsten AS, samarbeide
med Vinmonopolet og andre
som omsetter alkoholfrie
drikker.
Standsarbeid og
underskriftskampanje.

SOSIALT ARBEID - arbeid for sårbare grupper
Hva (tiltak)

Hvem (ansvarlig)

Videreføre Enestående familier i
vår region og knytte tilbudet
tettere sammen med IOGTs
øvrige arbeid.
Delta i IOGTs
besteforeldreprosjekt «Klar for
barnebarn».

Nasjonal prosjektledelse.

Sentralleddet, i samarbeid
med regionkontoret.

Planer 2020

Bidra til å gjennomføre
aktuelle treff i vår region.
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Status / Oppfølging

Gjennomføre «Hvit jul»kampanjen i alle våre områder.

Regionstyret, i samarbeid
med områdestyrene.

Gjennomføre «Fyll ferien»stands.

Regionstyret, i samarbeid
med områdestyrene.

Legge til rette for gjennomføring
av rusprogrammet «Intro».

Sentralleddet, og
prosjektleder, holder
primært i «Intro».

Bidra til å gjennomføre
foreldretreff med Sterk&Klar.

Regionkonsulenten, i
samarbeid med nasjonal
prosjektledelse.
Regionkonsulenten, i
samarbeid med nasjonal
prosjektledelse.

Bidra til gjennomføring av ANTAkurs i regionen.

Arne Klyves foredrag kan
bestilles av områder og
avdelinger ved behov.
Gjennomføres i områdene.
Regionen bidrar med å
tilrettelegge for flere frivillige.
Gjennomføres i områdene.
Regionen bidrar med å
tilrettelegge for flere frivillige.
Bidra med informasjon på
voksenopplæringssentraler og
andre arenaer.

KOMMUNIKASJON
Hva (tiltak)

Hvem (ansvarlig)

Planer 2020

Regionens mediegruppe
fortsetter sitt arbeid med bl.a.
leserbrev til lokalaviser i
regionen.
Vi skal være til stede og synlige
på messer og festivaler i
regionen.

Regionens mediegruppe, i
samarbeid med
regionkonsulenten.

Videreføre etter samme
modell som foregående år. Ha
10 leserinnlegg i perioden.

Regionkontoret, i samarbeid
med områdene

Utarbeide plan for messer,
festivaler m.m. i regionen,
samt planlegge deltakelse i
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Status / Oppfølging

(mulighet for samarbeid og
evt. kjøp av tjenester).
Aktiv bruk av IOGTs nettside.

Regionkontoret.

Vi skal bruke sosiale medier til å
nå medlemmer og interesserte.

Regionkontoret og
regionstyret.

samarbeid med områder,
avdelinger og
enkeltmedlemmer.
Nettsidens lokale sider
oppdateres kontinuerlig.
Bruke regionens gruppe på
Facebook til samhandling med
medlemmer og interesserte.
En Facebook-strategi vil bli
utarbeidet i løpet av 2020

ORGANISASJONSBYGGING – rekruttering
Hva (tiltak)
Vi skal verve 75 nye medlemmer.

Hvem (ansvarlig)

Regionstyret,
områdestyrene og
avdelingene, i samarbeid
med regionkontoret.
Organisasjonsutviklingsprosjekter Regionstyret og
i 2 utvalgte områder/steder.
områdestyrene, i samarbeid
med regionkontoret.

Planer 2020

Status / Oppfølging

Søke om midler til verving fra
sentralleddet, utarbeide og
iverksette vervestrategi.
Introdusere IOGT for
kommuneadministrasjon,
politikere og evt. andre
samarbeidspartnere.
Tilby IOGTs prosjekter,
skolering i forbindelse med
rusplaner,
dagskonferanser/åpne
arrangementer, verving og
kampanjer.
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Gitt dagens situasjon (korona) bruker vi 2020 til å
planlegge 1-2 organisasjonsutviklingsprosjekter.

Samarbeid med andre frivillige
organisasjoner og andre eksterne
aktører.

Lage møteplasser på tvers av
aktiviteter både lokalt og
regionalt for å skape grunnlag for
en sterkere lokal tilhørighet for
medlemmer og deltakere i
aktiviteter.
Støtte arbeidet i områdene og
avdelingene.

Regionstyret, i samarbeid
med regionkontoret.

Regionkonsulent /
frivilligkoordinator.

Regionstyret, i samarbeid
med regionkontoret.

Samarbeid med Juba og
Juvente om Hvit jul.
Forsterke samarbeidet med
andre organisasjoner når det
gjelder åpne arrangementer,
politiske markeringer o.l.
Forsøksvis gjennomføre en
regionkonferanse i samarbeid
med IOGT region Øst-Norge i
løpet av perioden.

Bistå med utvikling av planer,
budsjettering og søknader.
Bistå med utvikling av
programtilbud og
markedsføring av disse.
Regionkonsulenten inviterer
til samtaler med
områdestyrene i løpet av
perioden.

MEDLEMSPLEIE – oppfølging av frivillige
Hva (tiltak)

Hvem (ansvarlig)

Planer 2020

Aktivisering av medlemmer og
frivillige.

Regionkonsulent /
frivilligkoordinator, i
samarbeid med
regionstyret,

Legge til rette for økt
deltakelse innen IOGTs mange
aktiviteter, samt jobbe for å
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Status / Oppfølging

områdestyrene og
avdelingene.

skape lavere terskel for å
delta.
Formidle invitasjoner til
nasjonale konferanser, og
rekruttere deltakere til disse.

Registrere alle frivillige, samt
medlemmer som gjør en aktiv
frivillig innsats, og lage en
oversikt over disse.

Regionkonsulent /
frivilligkoordinator.

Skolering av frivillige

Regionkonsulent /
frivilligkoordinator.

Vi skal knytte flere frivillige til
arbeidet vårt.

Regionkontoret, i samarbeid
med frivilligkoordinator og
regionstyret.
Regionkonsulent /
frivilligkoordinator.

Annonsere på www.frivillig.no og
evt. i andre relevante kanaler
etter frivillige.

Utarbeide et «velkommen til
IOGT-kurs», med informasjon
om arbeidet vi utfører og
grunnleggende kunnskap om
godt forebyggende arbeid.
Kartlegge oppgaver og roller i
IOGTs prosjekter/aktiviteter.
Følge opp tidligere og nye
kontakter. Formidle tilbud om
deltakelse og engasjement i
organisasjonen.
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