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Medlemsbrev till IOGT-NTO:s medlemmar i Gävleborg & Dalarna
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Bästa medlemmar i IOGT-NTO GävleDalas distrikt - vi

vill med denna påskhälsning passa på att informera er

om det som sker i vårt distrikt, i dessa föränderliga

tider.

Både vi förtroendevalda och personalen har behövt

tänka om och anpassar vårt arbete efter de nya

riktlinjer som råder. 

 

Något som händer just nu är att mycket av vår

medlemsaktivitet har flyttat ut från våra lokaler in till

sociala medier. 

 

Det är chatt, grupper och videosamtal som kanske inte

är så bekvämt eller naturligt för många av våra

medlemmar, men under dessa omständigheter försöker

vi göra det som går. 

 

Att mötas via dator/telefon är ett säkert sätt att umgås

utan rädsla att sprida smitta eller riskeras bli smittad.

Kanske är detta ett bra läge för medlemmar som inte är

vana med digital aktivitet, att öva! Vi hjälper gärna till

med det vi kan!

Men det finns en hel del att göra utomhus också!

Glad Påsk!
 
 

FAMILJEKÄLLAN
FORTSÄTTER VIA
LIFESIZE

IOGT-NTO I FALUN OCH
BERGVIK PLANERAR
FÖR TUTBINGO
 

#NYKTRATILLSAMMANS

P Å  G Å N G

Klicka på länken och se vad du får upp

Följ Familjekällan på Facebook

Vad planerar din förening? Maila ditt tips!

OMSTÄLLNING 
IOGT-NTO
 Information från förbundet med tips mm

https://www.facebook.com/familjekallan/
https://www.google.se/search?source=hp&ei=GSKLXtvJFOmBk74PzbCz0Aw&q=%23nyktratillsammans&oq=%23nyktratillsammans&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoCCAA6BAgAEAM6BQgAEIMBOgIIJjoECAAQHjoGCAAQChAeSikIFxIlNjZnMTE1Zzk5ZzExNmc5Nmc5OGc4NWc4NWc3Nmc4OWc3MGc2OEobCBgSFzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnNWc0ULUVWII-YIxJaABwAHgAgAFaiAHRCpIBAjE5mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiburyI6NPoAhXpwMQBHU3YDMoQ4dUDCAY&uact=5
https://www.iogt.se/att-tanka-pa-kring-spridning-av-coronavirus/
https://www.iogt.se/att-tanka-pa-kring-spridning-av-coronavirus/
https://www.iogt.se/att-tanka-pa-kring-spridning-av-coronavirus/


KONTAKTINFORMATION
Interimsstyrelsen: 

Ordförande Ann Borres-Back 0733-726318 ann.borres-back@iogt.se

 

Verksamhetsutvecklare:

Marie Hillner: marie.hillner@iogt.se

Britt-Marie Johansson: britt-marie.johansson@iogt.se

 

 

Det var tänkt att interimsstyrelsen skulle arbeta under sammanslagningen av våra distrikt, och att

Distriktsårsmötet skulle vara startskottet för den nya styrelsen för GävleDala. Sen kom Corona.

Precis som alla andra behövde vi snabbt ställa om, vilken tur att vi är ett sådant bra gäng som är redo

att fortsätta leda distriktet fram till höstens distriktsårsmöte. 

 

Vi vill passa på att presentera oss för er som missat oss!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övre raden tv:

Adjungerad ledamot: Kenneth Boberg, Hamrångefjärden, Gävleborg 

Vice ordförande: Andreas Frank, Sandviken Gävleborg

Ledamot: Jannike Wåhlberg, Falun Dalarna

Kassör: Herbert Marcher, Gävle Gävleborg

 

Nedre raden tv: 

Ledamot: Robert Höök, Järvsö Gävleborg

Verksamhetsutvecklare: Britt-Marie Johansson

Sekreterare: Gun Eriksson, Dala-Järna Dalarna 

Ordförande: Ann-Borres Back, Sågmyra Dalarna

Verksamhetsutvecklare: Marie Hillner

 

Ej med på bild: 

Ledamot: Pär Forsström, Söderhamn Gävleborg

 

Det strategiska arbetet fortsätter och vi 

jobbar på som om Distriktsårsmötet

kommer att genomföras i Rättvik den

17-18 oktober. 

 

Information och ny inbjudan kommer

att skickas ut efter sommaren, då vi

förhoppningsvis har en varaktig

prognos angående Covid-19.

 

Arbetsplanen för 2020/2021 som var

tänkt att antas under Distriktsårsmötet i

april, ligger som grund för vårt fortsatta

arbete. 

 

Verksamhetsutvecklare kommer

tillsammans med oss i styrelsen och er

föreningar och medlemmar att kunna

genomföra en hel del, om än på

annorlunda vis nu när vi har

restriktioner, social distansering och

karantäner att ta hänsyn till.

 

Besök gärna IOGT-NTO.se, där

informeras löpande om det som sker

inom organisationen. 

IOGT-NTO GävleDala

Hälsningar från interimsstyrelsen

https://www.iogt.se/

