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NY LOGO OG PROFIL TIL IOGT

IOGT sin internasjonale paraplyorganisasjon 
Movendi International har en omfattende grafisk
profil og IOGT ser på muligheten for å tilnærme seg 
deres grafiske uttrykk. Vi har tatt en gjennomgang 
av begge sine profiler, for å hente ut det beste fra 
begge to, og lage en ny for IOGT.  

Det blir litt nytt, for vi har landet på at det er klokt 
å legge seg tett opp til Movendi, fordi det ville blitt 
dumt å hatt en nesten lik logo og fargepalett. 

Vi har også hentet ut en hovedfarge fra ny logo. 
En behagelig og frisk blåfarge, som utstråler 
pålitelighet og renhet.  

Fontene som vi bruker i trykksakene foreslår vi at 
blir byttet ut. Det er ingen drastisk endring, men 
den har litt bedre lesbarhet. En annen fordel er at 
den har et mer moderne uttrykk, og flere varianter 
å spille på i skriftsnittet. Fonten er også lett 
tilgjengelig. 

Vi håper at dere liker det som dere blir presentert. 
Litt uvant er det nok i starten, men vi håper at vi 
har lagt et grunnlag for hvordan IOGT kan utvikles 
videre. 

Ser frem til å høre fra dere! :)

Hilde og Irene
H.B.O. Nova Print



Dagens IOGT logo



Ny IOGT logo

Forslaget viser IOGT sin versjon med Movendi sin klode. Her er både font, farger og symbol implementert. 
Logoen står seg godt og har en fin balanse. Til tross for at det er stor forskjell fra nåværende logo, har vi enda med 

oss jordkloden. Nettverksmønsteret i kloden er ikke ulikt det som IOGT bruker  i nåværende kommunikasjon. 



Det skal være lett å ta rusfrie valg

SLOGAN

På korte setninger kan skriveskriften Rollerscript brukes. 



Det skal være lett å ta rusfrie valg

Ny IOGT logo med slogan



IOGT FARGER

Fargepaletten er lik Movendi sin. Den 
mørkeblå fargen er ny for IOGT, og er 
tenkt som IOGT sin nye hovedfarge. 

Oransjefargen minner om den IOGT har 
brukt en del, mens grønn- og rosafarge 
er helt nye.

Fargene kan deles opp i kalde og varme, 
og harmonerer fint sammen. 

CMYK: 90, 50, 0, 0
RGB: 0, 105, 174
Pantone: 300 C
Hex: #0069ae

CMYK: 66, 7, 0, 0
RGB: 64, 180, 323
Pantone: 298 C
Hex: #40b4e8

CMYK: 75, 0, 60, 0
RGB: 38, 175, 135
Pantone: 339 C
Hex: #26af87

CMYK: 0, 14, 90, 0
RGB: 255, 195, 31
Pantone: 142 C
Hex: #ffc31f

CMYK: 0, 85, 15, 0
RGB: 220, 63, 127
Pantone: 213 C
Hex: #dc3f7f



Primært typesnitt er 
Source Sans 3. 

Dette snittet skal i 
hovedsak brukes på all tekst i 
foldere, brosjyrer mm. 

Fonten er ikke ulik den som 
brukes i dag, men har flere  
variasjoner, som gjør den 
lettere å jobbe med. 
Den oppfattes også som 
mer moderne enn den som 
Movendi benytter.  

Skriftsnittet er tilgjengelig i 
både Adobe Fonts og Google 
Fonts. 

SOURCE SANS 3 BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

SOURCE SANS 3 SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

SOURCE SANS 3 REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

SOURCE SANS 3 LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

IOGT FONTER



Her er fontene i bruk. Det vil 
være fint å holde på bruken 
av versaler i headinger, slik 
som også Movendi gjør og 
som også IOGT har gjort frem 
til nå. 

Source Sans 3 har god 
lesbarhet også som 
brødtekst.

DETTE ER EN HEADING
Dette er ingress som er satt med Source Sans3 Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåVolor alit, qui omnimilla pa 
sam aut que dicae nis por sim es volorecat excerferciis denda 
doluptur ra derum est, que pero exersped et im rehenih ilibus 
maiorit, nonest, officit atiam, aut et magnimu scidemqui omnis 
ent voluptas dentem quaes

Dette er brødtekst satt med Source Sans 3 Light
mnopqrstuvwxyzæøåVolor alit, qui omnimilla pa sam aut que dicae nis 
por sim es volorecat excerferciis denda doluptur ra derum est, que pero 
exersped et im rehenih ilibus maiorit, nonest, officit atiam, aut et magni-
mu scidemqui omnis ent voluptas dentem quaessum is modipis cilique 
ellupta spedicipide molorro od estisci psandi aut ut ut officid ipsunto to 
quat volore cor sit alitam quo magnis magnat la cone cullatium quiam 
non core dolest volor sit asperum lam idus quodi consed que ne simi, 
odigeni hillenis adi dolescit odis sita earit harcipita nimus et fuga. Atem 
faccabo rerrore ribus.

IOGT FONTER



Sekundært typesnitt er 
Adobe Caslon Pro. 

Dette  typeutsnittet skal i 
hovedsak brukes på 
brødtekst i eksempelvis
Aksent eller der det er behov 
for ekstra god lesbarhet. 

ADOBE CASLON PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ADOBE CASLON PRO SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ADOBE CASLON PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

IOGT FONTER



Her er fontene i bruk i 
kombinasjon med 
brødteksten 
Adobe Caslon Regular

DETTE ER EN HEADING
Dette er ingress som er satt med Source Sans3 Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåVolor alit, qui omnimilla pa 
sam aut que dicae nis por sim es volorecat excerferciis denda 
doluptur ra derum est, que pero exersped et im rehenih ilibus 
maiorit, nonest, officit atiam, aut et magnimu scidemqui omnis 
ent voluptas dentem quaes

Dette er brødtekst satt med Adobe Caslon Regular
mnopqrstuvwxyzæøåVolor alit, qui omnimilla pa sam aut que dicae nis 
por sim es volorecat excerferciis denda doluptur ra derum est, que pero 
exersped et im rehenih ilibus maiorit, nonest, officit atiam, aut et mag-
nimu scidemqui omnis ent voluptas dentem quaessum is modipis cilique 
ellupta spedicipide molorro od estisci psandi aut ut ut officid ipsunto to 
quat volore cor sit alitam quo magnis magnat la cone cullatium quiam 
non core dolest volor sit asperum lam idus quodi consed que ne simi, 
odigeni hillenis adi dolescit odis sita earit harcipita nimus et fuga. Atem 
faccabo rerrore ribus.

IOGT FONTER



Rollerscript er lett å lese 
og skrevet med en «mild 
hånd». Den vil stå i fin 
kontrast til andre fonter i 
IOGT sin profil. Å bruke en 
skriveskrift gir et personlig 
preg.

Fonten er tilgjengelig i Adobe 
Fonts.

ROLLERSCRIPT SMOOTH

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
1234567890?!€$@%& 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

IOGT FONTER



IOGT FONTER – BRUK AV OVERSKRIFTER

Et tydelig og lett gjenkjennelig grep i 
den nye profilen. Hvit tekst med store 
bokstaver på farget bakgrunn.  Dette 
er en enkel, klar og tydelig effekt, 
som bør være gjennomgående i  
kommunikasjonen, både trykt og 
digitalt.

Måten å fremheve setninger på er 
spesielt godt kjent fra Aksent og 
tittelbruken der.

Ved lange headinger bør en bruke to/
tre linjer for å øke lesbarheten.

SAMMEN FORANDRER VI ALKOHOLKULTUREN

DITT VALG 
BETYR NOE 
FOR ANDRE

ER DU OFTE ALENE MED BARNA DINE?

DITT VALG BETYR 
NOE FOR ANDRE



BILDEBRUK

For å knytte IOGT sine budskap 
enda nærmere mottageren, 
kan det være lurt å ta utgangs-
punkt i motiv fra Norden. 

Det kan skape relasjoner og på 
samme tid virke ekte.



ELEMENTER  - NETTVERKSMØNSTER

Nettverksmønsteret kjenner vi fra 
før. Varianten til høyre er inspirert 
av Movendi sitt mønster, men er 
laget litt mer elegant med 
tynnere streker. Det vil gi et 
mildere uttrykk.



ELEMENTER  - «HALVSIRKELEN»

Sirkelen er et tydelig element i 
IOGT sin nye profil, den går også 
igjen i logoen og derfor er det 
naturlig å jobbe videre med 
sirkelen som designelement. 

Sirkelen skal være stor og 
”uendelig” og kan brukes både 
i topp, bunn og på siden. 
Dette vil de følgende sidene 
i denne presentasjonen vise.

Sirkelen med et utsagn/slogan 
kan brukes som en forsterkning 
og når noe skal fremheves.

Det skal 
være lett å ta 
rusfrie valg

DATO/TID: 
23.10.2022 - kl. 19.00

STED:
Torggata 1



PROFIL I BRUK

Eksempel på visittkort

IOGT.NO

Det skal være lett å ta rusfrie valg

Mari-Marte Katt-Ugle Kommunikasjonsrådgiver
marimarthe@iogt.no  •  922 35 637

IOGT i Norge   •  Torggata 1   •  0181 Oslo



PROFIL I BRUK

DITT VALG BETYR
NOE FOR ANDRE
IOGT.NO

IOGT i Norge er en ruspolitisk organisasjon i vekst. Vi driver ulike rusforebyggende 
aktiviteter og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. 
Vi jobber for å gjøre det lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.
 IOGT er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon.

IOGT.NO

IOGT I NORGE

           D
 t ska  være l t  å ta rusf ie v lg

ALKOHOL SKAPER 
PROBLEMER FOR 
MANGE MENNESKER
Noen av oss har vonde erfaringer med eget 
eller andres misbruk. Derfor velger vi som er 
medlemmer i IOGT å ikke drikke alkohol. Vi 
vil redusere drikkepresset. Samtidig passer 
vi på oss selv og vår egen helse. Gjennom 
å ikke drikke alkohol gjør vi det enklere for 
andre å ta rusfrie valg.
 

IOGT ARBEIDER FOR EN 
SOLIDARISK ALKOHOL-
POLITIKK
Vi driver gode forebyggingsprogrammer 
og har et utstrakt sosialt arbeid for rusav-
hengige og for barn og unge. Folkelig 
mobilisering og frivillig engasjement er de 
viktigste ressursene i det forebyggende 
arbeidet. Vi er en motkraft til kommersielle 
krefter, lokalt og globalt.

DITT VALG BETYR NOE FOR ANDRE 
– SAMMEN FORANDRER VI 
ALKOHOLKULTUREN
Kultur og normer skaper vi sammen. Alkoholkulturen betyr noe for hva 
vi drikker, hvor mye vi drikker og hvordan vi drikker. Vil du være med 
å bidra til en sunnere alkoholkultur og et tryggere samfunn?iogt.no/blimed 

Eksempel på dokumentmappe. Merk at nettverksmønsteret som er brukt her er likt Movendi sitt.
Vi ser for oss å lage et litt mildere mønster med tynnere linjer. 



PROSJEKTLOGOER
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Det kommer tydelig frem hvilket 
prosjekt logoen hører til, selv om 
de i utgangspunktet ser ganske 
like ut. Dette kan styrke IOGT som 
helhet.



PROFILEN I BRUK

DET SKAL VÆRE LETT
Å TA RUSFRIE VALG

Eksempel på hvordan Facebook- 
siden kan se ut. Tekst på farget er 
en gjenkjennende effekt.



Eksempel på hvordan 
rolluper kan utformes.
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DET SKAL 
VÆRE LETT Å TA
RUSFRIE VALG

IOGT.NO

#rusf ie v lg
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ER DU OFTE ALENE 
MED BARNA DINE?

IOGT.NO

#en s ående fami ier

Vil du være med å gi rusavhengige 
økt selvfølelse og motivasjon til å gjøre 
noe med egen livssituasjon? 

  iogt.no/sammen

ET STED
FOR FELLESKAP
OG ENDRING

IOGT.NO
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ER DU OFTE 
ALENE MED 
BARNA DINE?

Lik oss på Facebook. Registrerer du deg 

på vår nettside, vil du motta invitasjoner 

på epost hver gang det skjer noe i ditt 

nærmiljø.
 
På nettsiden finner du også vår opp- 

daterte aktivitetskalender og kontakt- 

informasjon til din lokale gruppe.

@enestaaendefamilier

NASJONAL LEDELSE: 
IOGT v/Trude Sletteberg
Tlf. 97 61 45 19

ef@iogt.no
eneståendefamilier.no

������

LES MER OM OSS PÅ 
ENESTÅENDEFAMILIER.NO 
ELLER PÅ FACEBOOK

Gjennom vår nyhetsbrevtjeneste på nett-

siden kan du enkelt få e-post om alle 

våre aktiviteter der du bor. 

IOGT vil gjennom Enestående familier gi 

deg og dine hyggelige og rimelige helge- 

og ferieopplevelser. Våre aktiviteter er alltid 

svært rimelige eller gratis. Ved behov setter 

vi ned, eller fjerner, den foreslåtte egen-

andelen for enkeltfamilier. Barna dine trenger 

ikke lommepenger på våre aktiviteter. 

Matpakke passer gjerne bedre. Sammen 

skaper vi et miljø uten mye mas om penger. 

Den frivillige organisasjonen IOGTs visjon er 

at mennesker over hele verden får leve frie 

og menngsfylte liv uten at alkohol og andre 

rusmidler hindrer dette. Organisasjonen er 

partipolitisk uavhengig og livssynsåpen.

Aktivitetene i Enestående familier finansieres i 

hovedsak av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

8-siders brosjyre for  
Enestående familier, side 1.



TYPISKE AKTIVITETER 
DU KAN VÆRE MED PÅ 
I ENESTÅENDE FAMILIER

Ake-, skøyteturer og skihelger
Skogsturer
Dansekurs
Teater- og kinobesøk 
Feiring av Halloween og nyttårsaften
Bade- og hytteturer
Lekeland / svømmehall
Matpakke- og dropslagingskurs
Maisplukking og soppturer
Besøk i klatreparker / fornøyelsesparkerJuletrehogst
Pepperkakebaking
Påske- og juleverksteder
Museumsbesøk
Bowling
Turer med båt
Besøk i dyreparker og på bondegårderSjørøvertokt og hårflettekurs
Sommerleirer og andre ferieopphold
Glassblåsing 
Hundekjøring

Alle våre aktiviteter er helt alkoholfrie,til glede for barn og voksne.

SVARER DU JA PÅ EN DEL 
AV DISSE SPØRSMÅLENE... 
... er du typisk for mange av dem som opp- søker «ENESTÅENDE FAMILIER». Vi er foreldre i alle aldre og fra mange ulike miljø og nasjoner. Vi skaper noe sammen, til hygge og nytte, uten en mengde forpliktelser. De fleste av oss kjente ingen den første gangen vi møtte opp i Enestå-ende familier. 

Mange av oss kommer igjen og igjen. Vi  hører ofte glade historier om mennesker som har blitt kjent med sine nærmeste venner nettopp gjennom Enestående familier.

Vi har plass til deg og dine også. Hos oss vil du møte et miljø som ønsker deg velkommen.

Ønsker du og barna dine å gjøre mer sammen i helgene?
Ønsker du deg større nettverk men lurer på hvor du skal begynne?
Har et samlivsbrudd gitt deg helt nye sosiale eller økonomiske utfordringer?
Skulle du gjerne fått litt drahjelp til å komme deg ut i naturen sammen med barna?
Drømmer du om å være med på noe som gir mye, men koster lite tid og krefter?
Er du egentlig utadvendt, men observerer undrende at dere er for mye alene?
Passer det godt for deg å være med på aktiviteter der du ikke forplikter deg til å møte opp jevnlig?
 Er du innflytter eller ny i Norge, og har lyst til å bli kjent med flere i nærmiljøet?

SPØR DEG SELV:
Nå kan du være med på 
aktiviteter spesielt satt 
sammen for deg og dine. 

Vi har kalt tilbudet vårt 
«ENESTÅENDE FAMILIER»

Gjennom ENESTÅENDE FAMILIER møtes flere tusen barn, tenåringer og voksne 
rundt omkring i landet i lokale uforplik-
tende aktivitetsgrupper. De fleste gruppene ledes av frivillige mammaer og pappaer som selv ofte er alene med barna sine. 
Vi er mange voksne som på en eller annenmåte opplever at vi er litt alene i forel-
drerollen. Noen av oss bor sammen med barna våre hele tiden, andre ser barna 
våre en dag i ny og ne. Selv i hus med flere voksne, kan noen oppleve at de er alene i foreldrerollen. Er du også del av en slik 
enestående familie?

Bli kjent med oss, da vel!

8-siders brosjyre for  
Enestående familier, side 2.



4-siders brosjyre for Sammen, 
side 4 og 1, variant 1

VELKOMMEN 
TIL OSS!
Du er også hjertelig velkommen som 
medlem eller frivillig i IOGT eller til å støtte 
vårt arbeid økonomisk.

Sammen-prosjektet drives av:
IOGT i Norge, Torggata 1, 0181 Oslo
23 21 45 80 • iogt@iogt.no

SAMMEN 
- MER ENN ET 
OPPHOLDSTED

IOGT.NO/SAMMEN



4-siders brosjyre for Sammen, 
side 4 og 1, variant 2

VELKOMMEN 
TIL OSS!
Du er også hjertelig velkommen som 
medlem eller frivillig i IOGT eller til å støtte 
vårt arbeid økonomisk.

Sammen-prosjektet drives av:
IOGT i Norge, Torggata 1, 0181 Oslo
23 21 45 80 • iogt@iogt.no

SAMMEN - MER ENN 
ET OPPHOLDSTED

IOGT.NO/SAMMEN



4-siders brosjyre for Sammen, 
side 3 og 4

SANDEFJORD 
Sandar Herredshus 
3216 Sandefjord

Daglig leder: 
Trine Danielsen
Tlf. 950 34 364
trine.danielsen@iogt.no

IOGT’S SAMMENSENTRE:

KRISTIANSAND
Festningsgata 6
4614 Kristiansand
Daglig leder:
Sunniva Solheim
Tlf. 472 82 649
sunniva.solheim@iogt.no

BERGEN
Håsteins gate 17
5160 Laksevåg
Daglig leder:
Sissel Jenssen Østrem
Tlf. 417 78 786 / 971 54 826
sissel.ostrem@iogt.no

HAUGESUND
Breidablikkgata 178
Pb. 655, 5502 Haugesund
Daglig leder: 
Hilde Louise Hansen
Tlf. 403 47 546
hilde.louise.hansen@iogt.no

GRIMSTAD
Smith Petersens gate 5
4878 Grimstad
Daglig leder:
Martha Charlotte Lande
Tlf. 476 53 865
martha.lande@iogt.no

IOGT’S SAMMENSENTRE 
- ET LAVTERSKELTILBUD 
FOR RUSMIDDELAVHENGIGE

MÅLET ER MOTIVASJON
Målet er å gi motivasjon til å komme ut 
av rustilværelsen. Tilbudene på senteret
er lavterskel, og vi setter ingen krav til de 
som kommer. Men vi er opptatt av gode 
samtaler og å utvikle et godt rehabili-
teringstilbud som kan være med på å 
støtte opp om de som vil endre sin egen 
situasjon. Alle steder har vi et nært 
samarbeid med kommunene.

DET SKAL VÆRE LETT  
Å TA RUSFRIE VALG
IOGT jobber for at det skal være lett å 
ta rusfrie valg og har bredt spekter av 
aktiviteter og tilbud om ulike rusfrie 
miljøer som også brukere og frivillige ved 
Sammen-sentrene får ta del i. 

SOSIALT FELLESSKAP,  
HUMOR OG ÅPNE ARMER
IOGTs sammensentre har ambisjoner om 
å være noe mer enn et oppholdssted. I 
tillegg til å servere mat har sentrene ulike 
helse- og velferdstiltak. De fleste sentrene 
tilbyr for eksempel hårpleie, fotpleie, 
sykepleie og akupunktur. Vi tror at dette 
bidrar til økt selvfølelse og ønske om å 
endre sin egen situasjon. 

RESPEKT, LIKEVERD, 
FELLESSKAP
Brukere, frivillige og ansatte finner på 
gode sosiale aktiviteter i fellesskap, og 
tilbudet varierer mellom alt fra hage-
arbeid til Sammen-jam og fotballkvelder. 
Vi har fokus på brukermedvirkning, 
mange av de frivillige på våre sentra har 
selv brukererfaring. Vårt prinsipp er at 
alle er viktig og kan bidra med hva de 
kan.



HVA SKJER?  BLI MED OM OSS RUSFOREBYGGING KONTAKT OSS

Sammen forandrer vi alkoholkulturen

Eksempel på hvordan nettside kan 
utformes med ny profil.

DET SKAL VÆRE 
LETT Å GJØRE 
RUSFRIE VALG



PowerPoint

TEKST KOMMER HER

HER
KOMMER 
HEADING
UNDERTITTEL / TEMA

NAVN PÅ FOREDRAGSHOLDERE



PowerPoint

HER
KOMMER 
HEADING
UNDERTITTEL / TEMA

NAVN PÅ FOREDRAGSHOLDERE

HEADING
Her kommer tekstSeque odit endandia istiaes tiatiuntio 
te iliquas doles estio. Lorum nihit esti vellestias ressit vera 
comnis delia dolorest lam, omnimpo reptatur si ratquat.
Sam, corum quibeata cum il ea pratium quid quia 



PowerPoint

HEADING
Her kommer tekstSeque odit endandia istiaes tiatiun-
tio te iliquas doles estio. Lorum nihit esti vellestias 

vera comnis delia dolorest lam, omnimpo reptatur si 
ratquat.

Sam, corum quibeata cum il ea pratium quid quia
ratquat. 

HEADING
Her kommer tekstSeque odit endandia istiaes 
iliquas doles estio. Lorum nihit esti vellestias 

vera comnis delia dolorest lam, omnimpo 
ratquat.

Sam, corum quibeata cum il ea pratium 
ratquat. 



BESØKSADRESSE:  
IOGT i Norge, Torggata 1, 0181 Oslo 
POSTADRESSE: 
Torggata 1, 0181 Oslo
TLF: 23 21 45 80 
E-POST: iogt@iogt.no 
BANKKONTO: 1503 84 77541
ORG.NR.: 966804130

IOGT.NO

BESØKSADRESSE:  IOGT i Norge, Torggata 1, 0181 Oslo 

POSTADRESSE: Torggata 1, 0181 Oslo
TLF: 23 21 45 80 • E-POST: iogt@iogt.no 

BANKKONTO: 1503 84 77541 • ORG.NR.: 966804130

IOGT.NO

Eksempel på hvordan brevark 
kan utformes med ny profil.



IOGT NORGE
Torggata 1, 0181 Oslo

DITT VALG BETYR NOE 
FOR ANDRE

IOGT.NO

Sammen forandrer vi alkoholkulturen

Konvolutt 1



Konvolutt 2

IOGT NORGE
Torggata 1, 0181 Oslo

DITT VALG BETYR 
NOE FOR ANDRE

IOGT.NO Sammen forandrer vi alkoholkulturen



Forside Aksent

AKSENT nr 2  //  2022    3

ET MAGASIN FRA IOGT I NORGE -  NR 2 - 2022 

VIL VÆRE TYDELIG
Inger Lise Hansen generalsekretær i Actis

UNGDOM TRENGER 
MER KUNNSKAP 
OM CANNABIS
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Invitasjon 1

DEBATTMØTE OM 
UNGDOM OG 
RUSFOREBYGGING 
1. juni kl. 18.00-20.00, 
Finnsnes Hotell

HVA MANGLER FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR EN TRYGG UNGDOMSTID?
I Troms velger flertallet av tenåringene å ikke drikke  
alkohol eller ruse seg på ulovlige rusmidler. Det jobbes 
godt med forebygging i de forskjellige kommunene. 

Likevel ser vi at alkoholbruken øker merkbart i over- 
gangen mellom grunnskole og videregående. Det har 
også vært økning i antall ungdommer som prøver  
cannabis, selv om stoffet har blitt farligere de siste årene. 

De siste årene med pandemi har helt klart preget ung-
dommene og de har blitt skadelidende på flere områder 
– blant annet når det gjelder rus. 

Hvordan kan voksensamfunnet forebygge mot risiko-
faktorene, forsterke det som virker og bøte på mangler; 
hvilke ambisjoner i alkohol- og ruspolitikken i lokalt skal 
sikre trygg ungdomstid? 

TENTATIVT PROGRAM
Velkommen 
Hvorfor er god forebygging viktig og  
nødvendig? (20 min) v/Svend Hokstad,  
politisk rådgiver, IOGT i Norge 
Hva gjøres av forebyggende arbeid i dag,  
og hvilke ambisjoner har kommunen med  
alkoholpolitikken? (15 min) 
v/Martin Ness, leder i helse/omsorgsutvalget i   
kommunen. Sørreisa kommune. 
Hva gjør politiet for å forebygge rusproblematikk 
blant ungdom? (15 min) 
v/Arnold Nilsen, Regionlensmann i Midt-Troms. 

Pause (10 min)
 Hvordan kan foreldre og voksensamfunnet  
bidra til god forebygging? (15 min)  
v/Øystein Fauske, Nordborg skoler
 Hvordan er det å være ung i dag –  
er alkoholpolitikken inkluderende? (15 min) 
v/Ingeborg Vollstad, Ungdomsrådet 
Paneldebatt (30 min) med innlederne –  
moderator Svend Hokstad IOGT 

ARRANGEMENTET ER GRATIS OG ÅPENT FOR ALLE. VELKOMMEN!

Arrangeres av IOGT i Norge. Mer info: iogt.no/politikk

TRYGG
UNGDOMSTID
I MIDT-TROMS

INVITASJON
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Invitasjon 3

TID OG STED: 
lørdag 23. mars kl.11.00 - 18.00 
på Oslo Kongressenter og søndag 24. mars 
kl. 09.00-15.30 på Thon Hotel Storo

MÅLGRUPPE: 
medlemmer, ansatte, medspillere og 
frivillige i IOGT Norge

OM SEMINARET
IOGT vil sette rusforebygging og lokal ruspolitikk på 
agendaen i valgkampen i 2019. 
Da trenger vi deg med på laget.

IOGT mener at folkehelse, trygghet og forebygging må 
prioriteres for å sikre alle like muligheter. Kommunene 
har stort handlingsrom til å utforme både skjenke-
politikken og det rusforebyggende arbeidet lokalt.  
Valgkampen og valgresultatet vil derfor gi betydelige 
utslag for norsk ruspolitikk den kommende perioden. 

Dette helgeseminaret er en kickstart på valgkampen. 
Hensikten er å heve kompetansen på lokal ruspolitikk, 
rusforebygging og metoder for politisk påvirkning. 
Kort fortalt: vi skal ruste oss til valgkamp!

PRAKTISK INFORMASJON 
GRATIS Å DELTA 
Deltakelse er gratis for medlemmer, medspillere og 
frivillige i IOGT. Dette inkluderer en hotellovernatting 
fra lørdag til søndag og helpensjon så lenge seminaret 
varer. Deltakeravgift på 900 kr for andre. 

REISE OG OVERNATTING 
Du bestiller og legger ut for reisen til og fra Oslo selv. 
IOGT dekker billigste reisemåte. Ta derfor vare på 
kvitteringene. Deltakere overnatter på Thon Hotel 
Storo fra lørdag til søndag. Dette er et helt nytt 
konferansehotell med toppmoderne standard

PÅMELDING 
Plassene er reservert til medlemmer/frivillige som 
ønsker å bidra i IOGTs lokalpolitiske arbeid. 
Ved påmelding, melder du deg på til begge dager. 

Ta kontakt dersom du bare ønsker å delta en av dagene. 

Du vil raskt få svar om det er plass på seminaret. 
Har du spørsmål? 

Ta kontakt med Malin Lenita Vik: malin.lenita.
vik@iogt.no

VALGKAMP FOR
EN MER SOLIDARISK
RUSPOLITIKK

SEMINAR 23. - 24. MARS

ER DU FRIVILLIG/MEDLEM I IOGT OG OPPTATT AV RUSPOLITIKK? 

LURER DU PÅ HVORDAN DU KAN BIDRA I VALGKAMPEN 
OG PÅVIRKE POLITIKKEN I DIN KOMMUNE? 

DA ER DETTE SEMINARET FOR DEG!

PÅMELDINGSFRIST: 
6. MARS. 

IOGT.NO



Topp til prosjekter. Ser for oss å lage egne for de ulike prosjektene 
med en blanding av valgte bilder som passer prosjektet.

Arrangeres av IOGT i Norge. 

ÅRETS
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