Riktlinjer för bidrag – kurs och utbildning för medlemmar
Antagen 2017-11-09 av Distriktsstyrelsen för Stockholms distrikt av IOGT-NTO

Bakgrund

IOGT-NTO:s verksamhet ska drivas av medlemmar som har god kännedom om IOGT-NTO:s organisation
och historia samt om vår ideologi. Det är också viktigt att medlemmarna i Stockholm distrikt får
möjlighet att fördjupa sig i de intresseområden som IOGT-NTO bedriver inom drogpolitik, förebyggande
arbete och socialt arbete. Därtill ska medlemmar också kunna erhålla i kunskaper i ledarskap,
föreningskunskap eller inom andra färdigheter som gynnar föreningens eller distriktets utveckling.

Vilka kurser kan du söka
Distriktsstyrelsen utgår varje år från distriktets arbetsplan och ekonomi för att sammanställa en lista på
kurser och utbildningar som är aktuella för bidrag. Distriktskonsulent Patric Tengström har den aktuella
listan för innevarande år.

Vem kan söka
Den sökande behöver uppfylla nedanstående kriterier:
 Du är betalande medlem i Stockholms distrikt av IOGT-NTO
 Du har skickat in en ansökan (se nedan ”Hur ansöker du om bidrag”)
Distriktsstyrelsen kommer att tillämpa en prioritering bland de sökande enligt följande kriterier:
 Medlem som inte har beviljats deltagande i kurs tidigare prioriteras
 Medlem som tillhör prioriterade målgrupper prioriteras

Hur ansöker du bidrag

Du söker bidrag genom att skicka ett mail eller brev med information om:
 Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och mail)
 Vilken kurs vill du gå?
 Varför vill du gå kursen?
 Hur tänker du att detta ska kunna bidra till organisationen?
Den sista punkten handlar om att ge distriktet information om hur du kommer att bidra till
organisationen efter att du har gått kursen eller utbildningen. Det kan till exempel vara att starta en
intressegrupp, arrangera en träff, hålla i en egen utbildning för att informera andra om vad du har lärt
dig eller delta i aktiviteter. Om du är osäker, så ta kontakt med Patric Tengström på
patric.tengstrom@iogt.se eller 070-778 70 03.
Skicka mailet till patric.tengstrom@iogt.se eller brev till Stockholms distrikt av IOGT-NTO, Klara södra
Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm.

När kan du söka bidrag
Din ansökan måsta ha kommit till Patric Tengström senast fyra veckor före kursens eller utbildningens
sista anmälningsdag. Annars hinner vi inte ta beslut om vilka som ska få bidrag.
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