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Appell tackar
Åke Olofsson har avsagt sig uppdraget som Appellredaktör och har ersatts av Kjell-Ove Oscarsson.
Vi säger ett varmt tack till Åke
för hans fina arbete med att ge
Appell ett bra innehåll både som
skrivande journalist och som sammanhållande länk i tidningsproduktionen. Vi säger på återseende till
Åke och välkommen till Kjell-Ove
som tar över redaktörsuppdraget
från och med detta nummer.
Bo Högstedt
Appellkommittén

Appell rättar
I lf Thor i Älvsjö är Karin Trobell
äldst av alla medlemmar. Fyller
snart 97 och har ett drygt 80-årigt
medlemskap bakom sig.
I Accent nr 4/2010 skrev vi att
Anna Pettersson är föreningens
äldste medlem, men hon är bara 91!
Vi rättar till och önskar våra seniorer allt gott.
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Ett säkert vårtecken inom alkoholpolitiken är att regeringen i mars presenterar eventuella nyordningar i en proposition till riksdagen. Så blir det också i
år och det vi gemensamt kan fundera
över är om detta är ett bra eller dåligt
förslag som kommer att läggas på riksdagens bord. Grunden till förslaget är
en utredning, Alkohollagsutredningen,
som just i mars föregående år lämnade
sitt slutbetänkande och nu är det dags
för beslut.

rotas helt verkar vara den melodi som
stadshusledningen har som ledstjärna.
Det räcker uppenbarligen inte med
stans ca 1500 tillstånd.
IOGT-NTO centralt har gjort en enkät bland landets alkoholhandläggare
om hur mycket de anser att serveringstillstånden kan öka med den nya alkohollagen. Överfört till stockholmssiffror så skulle vi kunna få ett par hundra
tillstånd till. Något att bita i när vi ska
möta politiker inför höstens val.

Intressant att notera är att utredningen
föreslår att man ska korta serveringstiderna på nätterna, dvs att man ”bara”
skulle kunna ha öppet till klockan
03.00 i stället som nu till klockan
05.00. Maria Larsson, som är ansvarigt
statsråd för alkoholpolitiken, har på
den punkten gett upp, både för branschen och sannolikt också för de starka
alkoholliberala krafterna i alliansregeringen. Då hjälper det inte ens med
utmärkta skrivningar om en restriktiv
alkoholpolitik i regeringsförklaringen.
Då handlar det som allt för ofta om att
näringspolitik slår socialpolitik. För oss
i Stockholm som är en av fyra städer
där man har öppet till klockan 05.00
för det med stor sannolikhet med sig
att vi får leva med ett fortsatt alkovåld
på morgontidiga gator. Det medverkar
också till att IOGT-NTO:s kampanj mot
alkoholvåldet tyvärr kommer att behövas än mer i fortsättningen.
Men kanske är morgonöppna krogar bara ett symtom på ett alkoholsjukt samhälle. Den stora förändringen
i alkohollagen är att det kommer att
bli tillåtet att servera alkohol också
på restauranger där man inte serverar
varm mat. I praktiken är det sushirestaurangerna som ska ges möjlighet att
få tillstånd, men risken är stor att det
kommer att smitta också andra former
av matställen med mer eller mindre
lättlagad mat. Maria Larsson framhöll
på presskonferensen då den s k lagrådsremissen offentliggjordes, att restauranger som är riktade till ungdom
inte ska kunna få tillstånd. Nu är det
ju dessvärre så att vissa kommuner,
Stockholm är ett bra exempel på det,
redan börjat ge tillstånd till caféer, som
kan servera ett snabbmål mat. I julveckan fick ett av Waynes´caféer tillstånd! De alkoholfria miljöerna ska ut-

En annan fråga som utredningen avvisade var förslaget om att tillåta försäljning av alkohol på gårdar där man tillverkar vin. Idag har de flesta av dessa
tillstånd för provsmakning men nu vill
man också kunna sälja en flaska hemproducerat direkt till de kunder som
ofta transporteras dit via nitiska bussbolag. Utredningen sa nej. Maria Larsson har också sagt nej, och förslaget
kom inte med i lagrådsremissen, men
ärendet ska utredas ännu en gång! Varför är det då så allvarligt om man säjer
några 100 000-tals flaskor på gårdarna?
Jo, det avgörande är att idén strider
mot det motiv Sverige använde för att
få ha kvar alkoholmonopolet när man
gick med i EU. Vi har sagt att monopolet finns bland annat av folkhälsoskäl
men monopolet innebär också att man
inte får främja egna produkter och därmed diskriminera andra länders.
Det finns få seriösa bedömare som
inte tror att vi hamnar inför EU-domstolen om försäljning tillåts på vingårdarna och hur utfallet blir i en domstolsförhandling kan man bara gissa. Är det
samma tänkesätt som i svenska kommuner så vinner näringsintressena över
de sociala och hälsomässiga aspekterna.
Utredningen som regeringen nu
tillsätter ska vara klar först efter valet, men visst vilar det en förvirringens
ande över regeringen som först utreder
ärendet och när utredningens resultat
inte blir vad majoriteten i regeringen
verkar ha önskat, då tillsätter man en
ny utredning för att utreda om den tidigare hade fel, eller???

Kjell-Ove
Oscarsson

Foto: iStockphoto

Alltfler narkomaner dör
i medicinsk behandling
Dödligheten ökar bland narkomaner i
Stockholms län enligt en ny rapport1.
Detta gäller inte minst gruppen medicinskt underhållsbehandlade2 narkomaner. Mer än 40 narkomaner i denna
medicinskt behandlade grupp dör per
år. Det gäller både patienter som ingår
i metadonprogrammet, där den kraftiga ökningen startade efter 2005, och
bland patienter som får Subutex3 förskrivet.
För båda grupperna gäller att underhållsbehandlingen ska ersätta heroin4. Frågan borde ställas om denna
medicinska behandling nu motverkar
sitt eget syfte och därmed har spelat
ut sin roll i behandlingssyfte.
Metadon och Subutex är narkotika. De används som medicin för
att de kan blockera heroinmissbruk.
Metadon är den klassiska medicinen
på området och har funnits i Sverige
sedan slutet av 1960-talet. Reglerna
för underhållsbehandling av metadon
har fram till för några år sedan varit
mycket restriktiva.
Socialstyrelsen nya regler innebar
för metadonprogrammet både en kraftig utökning av antalet missbrukare
i programmet och en relativ lättnad i
restriktiviteten. Under perioden 1994
till 2005 pendlade antalet metadonpositiva dödsfall i Stockholms län kring
fem per år. Efter 2005 har de nu passerat 25 dödsfall per år. Denna kraftiga

ökning kan vara relaterad till Socialstyrelsens nya regler för metadonförskrivningen.
För den nya medicinen Subutex
fanns tidigare inga regler för förskrivningen. Reglerna för Subutex kom
samtidigt med de nya reglerna för
metadon. De innebär bl.a. att endast
beroendespecialister får förskriva
Subutex.
Fram till 2001 fanns det inga Subutexpositiva dödsfall alls. De första åren
efter 2001 förekom endast enstaka
dödsfall. Efter 2003 ökade de Subutexpositiva dödsfallen till omkring fem
per år. Men redan 2007 ökade denna
typ av dödsfall till över 15 per år och
dödsfallen fortsätter nu att öka kraftigt. Denna snabba ökning kan kopplas till beroendeläkarnas ökade tilltro
till och förskrivning av Subutex.
Underhållsbehandling tillåts endast
för att den kan leda till en socialt och
medicinskt bättre situation för narkomaner. Nu tycks denna behandling
i stället leda till att fler narkomaner
dör under behandlingen.
Socialstyrelsen har inte uppmärksammat den kraftiga ökningen av
dödsfall relaterade till underhållsbehandling. Varför denna passivitet hos
den medicinska tillsynsmyndigheten,
när narkomaner nu dör på löpande
band?
Socialstyrelsen måste omgående

förhålla sig till det kraftigt ökade
antalet dödsfall som kan knytas till
den medicinska underhållsbehandlingen för narkomaner. Passivitet är
inte längre acceptabelt. Något måste
tillsynsmyndigheten göra för att stoppa det snabbt ökade antalet dödsfall
bland narkomaner, som får narkotikaklassad medicin!
Rolf Bromme, ordf. i Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm (NSO)
Lena Larsson, förbundsordf.
i Riksförbundet Anhöriga
Mot Droger (AMD Riks)
Christer Karlsson, förbundsordf. i Kriminellas Revansch
i Samhället (RIKS-KRIS)

1 Källa: Drogrelaterade dödsfall i Stockholms län. Anna Fugelstad, 2009
2 Underhållsbehandling handlar om att ge
patienten substitut för den drog som missbrukas (= ersättningsdrog)
3 Buprenorfin är det kemiska namnet på
Subutex (registrerat läkemedel)
4 Heroin introducerades ursprungligen
som ett läkemedel mot morfinmissbruk
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• Bättre tillsyn av krogarna gällande
ordning och nykterhet.
• Fler alkoholfria miljöer.
• Stöd till de barn som växer upp i
beroendemiljöer.
• Stopp på alkoholreklamen och
sponsringen.
• Mer resurser till det förebyggande
arbetet.
• Sänkt totalkonsumtion av alkohol.
• Ingen försäljning av alkohol i
gårdsbutikerna.
På många sätt har alkoholpolitiken
inte tagits på allvar de senaste tjugo
åren. Många fina ord har sagts, inte
minst om hur vi ska värna ungdomarna och barnen i beroendemiljöer.
Samtidigt har den praktiska politiken
liberaliserat alkoholen och på det sättet ökat problemen.
Vi anser att alkoholproblemen är
ett vuxenansvar som kan lösas genom
politiska åtgärder. Vi vill i valrörelsen
2010 se politiker som menar allvar
med att minska alkovåldet. Låt oss få
se det i praktisk handling.

till 80% är alkoholrelaterat, eller att
över 100 personer får släppa livet till i
trafiken p g a rattfylleri, eller att akutsjukvårdens resurser under helgerna
nästan helt går åt att hjälpa alkoholens offer. Ja listan kan göras lång. Det
känns som många politiker hellre talar om service, närhet och att det ska
vara lätt att ta en öl, eller två, eller tre
eller… på krogen. Närheten till alkoholen prioriteras ofta på bekostnad av
förebyggande och sociala insatser.
Det som nu är Din och min uppgift
inför valet är att se till att alkoholfrågorna kommer med i debatten.
Några tips som du och din förening
kan göra:
Skriv insändare och debattinlägg i
din lokaltidning. Idéer kan du hämta
i Accent.
Ring några politiker. Be att få sända
över valmanifestet.
Bjud in en ledamot i fullmäktige
till ett lunchmöte. Gör gärna flera möten med olika partiföreträdare. Samtal
kan vara bättre än debatt!

Ordna ett broschyrbord på torget.
Dela ut Accent, valmanifestet och passa på att erbjuda medlemskap.
Valrörelsen har redan börjat. PartierDu som är medlem i ett parti. Gå
na har samlat sina politiska ledningar på olika partiarrangemang och ställ
på olika nivåer till överläggningar och frågor om hur man kommer att jobba
redan första veckan i februari var den lokalt med alkoholfrågorna.
första partiledarduellen i TV. DessförFråga om hur man arbetar med den
innan hade radions Ekoredaktion hun- kommunala drogpolicyn. Om man
nit med en debatt! Men det var kusligt inte har någon så kanske det är dags
tyst om frågor som berör alkohol- och att skaffa en.
narkotikafrågorna.
I radion svämmar det över av ringInte ett ljud om att 385 000 barn
och tyckprogram. Ring om någon
lever i med vuxna i alkohol- och narfråga som du tycker är viktig.
kotika miljöer, eller om att gatuvåldet

Val 19 september

Foto: Hans Thoursie

IOGT-NTO är en stor folkrörelse med
många medlemmar över hela landet.
Vår vision är ett samhälle, en värld,
där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och
rikt liv. Vi är partipolitiskt obundet
och religiöst neutralt. Vi tror på ett
öppet, demokratiskt och mångkulturellt samhälle som bygger på principen om alla människors lika rätt och
värde. Vi påverkar politiska beslutsfattare på alla nivåer i samhället, från
kommunala nämnder till EU-organen.
Att umgås med alkohol har blivit
allt vanligare i samhället. Alkohol vid
träffar med jobbet, när vi umgås med
vänner och till och med i skolornas
lokaler. Det handlar inte bara om den
som har missbruksproblem, utan även
om anhöriga, om arbetskompisar som
druckit för mycket dagen innan jobbet, barn som är på tillställningar där
berusade människor finns och alla
rattfyllerioffer. Det handlar även om
det alkovåld som drabbar oskyldiga
liksom de som känner obehag på krogen.
De senaste tjugo åren har det på
många ställen blivit enklare att få tag
på alkohol:
Serveringstillstånden har blivit allt
fler.
Öppettiderna för alkoholservering
har blivit längre.
Alkoholreklam syns mer och mer.
Införseln av alkohol har ökat.
Vi menar att det räcker nu. Sverige
behöver inte fler krogar som har öppet längre. Vi behöver inte mer alkoholreklam eller införsel av alkohol.
Istället behöver vi:

Planer för framtiden
Stockholms distrikt har under en rad
år sökt utvecklingspengar hos förbundet. För innevarande år laddade
man med en ansökan på 715000 kronor, men det blev bara 350 000. Kanske inte så bara men det är ett befolkningstätt område så att bearbeta
de två miljoner som finns i länet så
blir runt 15 öre per innevånare. Nu
kommer det förstås en slant till, nämligen 350 kronan som relateras till hur
många betalande medlemmar distriktet har.
Det är ingen tvekan om att distriktets
allmänna utveckling är direkt relaterat hur stort stödet från förbundet
blir.
Det man fått stöd för är bland annat är värvning, ett försök att få igång
verksamhet på Järvafältet, Folknykterhetens vecka och en del, 50000, till
personalkostnader.
Distriktets styrelse har förstås lagt
pannorna i djupa veck för att ta fram
en användbar arbetsplan för innevarande år och nästa.
Mai Eriksson är vice ordförande i
distriktet och en av de som dem som
jobbat med arbetsplanen.
Satsningarna på Järvafältet betyder mycket om de går att genomföra.
Det är ett mångkulturellt område
med många nyktra men också med
mycket narkotika, inte minst kath
i en del områden. Vi söker tillsammans med NBV ett utvecklingsarbete
med satsningar och kartläggning av
utvecklingskonsulenten. Där behövs
organisationer som går tvärs över och
inte bara bevarar de olika nationella
intressen. Här är IOGT-NTO en tvärsöver organisation, som vill blanda och
skapa intressen tvärsmultinationellt,
säger Mai.
Nykterheten är ett sådant intresse
som bryter kulturgränser och som
kan skapa gemenskap. Likaså känns
det angeläget att stärka de demokratiska inslagen i arbetet. Vår föreningsdemokrati är en oerhört bra
skola och med hjälp av studiecirkeln
borde vi kunna bli en viktig resurs för
de många. Det är ett viktigt uppdrag
att öppna upp vår föreningsliv där
svenskar och andra möts. Vi har redan
etablerat kontakter med andra organisationer som finns etablerade där.

Lokaler

– Lokalerna är viktiga. Distriktets Fastighetskommitté är på alerten. Bo Högstedt är en av de som finns med för att
förbättra och förnya. -Vi måste finnas
på platser där vi kan mötas och erbjuda drogfria miljöer, säger Bo.
– Snart finns det bara alkoholserveringar att mötas på,… Vi slår vakt och
vill rusta upp drogfria lokaler. Överläggningar pågår i och om Södertäljehuset, Södertälje. Gemensamma lokaler på Bergsundstrand tillsammans
med NBV har gett oss nya möjligheter
på Söder i Stockholm. Vi följer också
Rimbo och andra lokaler för att få ett
bra fotfäste för verksamheten.
Stor konferens

Tillsammans med många andra organisationer och myndigheter jobbar vi
med en konferens redan den 25 mars
I Stockholms city; Mot samma mål.
Där möts myndigheter, skolfolk, poliser, drogförebyggare, alla möjliga och
omöjliga organisationer, företag och
institutioner och förstås många ideella ledare från IOGT-NTO och våra
ungdomsförbund. Meningen med
konferensen är att alla som i länet på
något sätt jobbar med drogfrågor i vid
mening ska få chans att träffas. Detta
ser vi som ett av inslagen i vårt arbete
som en aktiv samhälls aktör, konstaterar Mai Eriksson.
På distriktsårsmötet kommer förstås
hela planen att diskuteras, men det är
utmärkt om också på mötet i lokalföreningen kan sätta av någon timma att
fundera över vad man kan koppla på i
distriktets arbetsplan!

Erik Jansson avliden

Än en gång har vi påmints om hur
bräckligt och oförutsägbart livet är. I
början av januari omkom vår styrelseKjell-Ove kamrat och vän Erik Jansson i en tragisk bilolycka. Den chock och förstämning som följde det sorgliga budskapet
vittnade om den avsaknad av beredskap som vi människor har för sådana
händelser. Vi känner stor sorg och saknar en respekterad och varmt inkännande person med så många framtidsplaner för sig själv, familjen och för
IOGT-NTO-rörelsen i Roslagen.
Våra tankar går till familjen och till
alla som lärt känna Erik och som idag,
precis som vi försöker förstå det ofattbara. Vårt bidrag för att hedra Eriks
minne blir att med kraft försöka tillvarata alla de idéer han hade för vidare utveckling av IOGT-NTO i Norrtälje
med omnejd.
För distriktsstyrelsen
Bo Högstedt
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Kalendarium
Kulturcafé för daglediga
Tisdagar kl 13.00 i IOGT-NTO-huset i
Häggvik våren 2010
16 feb Vi ses igen - och sjunger tillsammans med Jeja Sundström.
23 feb Peter Klingsell berättar om
Brödlotta och andra intressanta
personer och platser i Sollentuna.
02 mar Under ytan i tropiska vatten.
Jacques Heiligers visar nya bilder och
berättar.
09 mar I Olle Adolphsons sällskap.
Birger Björnerstedt underhåller.
16 mar Läsarsånger och upplevelser
med Gun och Inge Ström.
23 mar Ivar Lo, samhällsomdanare,
författare och resenär. Dan Mellin
berättar
30 mar Norden stiger fram ur sagans värld. Per-Olof Granqvist föreläser.
06 apr Anders Fröling underhåller
med sång och musik.
13 apr En doft av pelargon. Ann-Mari Östberg berättar om doftpelargoner och några andra.
20 apr Hasse Svedberg U.P.A Sväng,
gladjazz och country
Entré inkl kaffe/te med dopp 30 kr
Lokal IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4 vid Häggviks pendeltågsstation på järnvägens västra sida.
Arrangörer IOGT-NTO i Sollentuna och NBV.
Kontaktperson Monica Rolander
tel 08-96 76 54, 070-740 38 88

Välkommen till Tollare och 2010 års
distriktsårsmöte. Stiftelsen Tollareskolans vänner (Vännerna) har
glädjen att få vara värd för årets
distriktsårsmöte på Tollare den 10
april. Vännerna svarar för förtäring
och kvällsprogram.
PROGRAM

08.30 Drop in – fika med smörgås.
09.30 Förhandlingar
10.45 Paus
11.00 Förhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Förbundsstyrelsens representant Monica Ståhl ”Vi utvecklar det
lokala arbetet”
14.00 Förhandlingar
15.00 Eftermiddagsfika med hembakat
15.30 Förhandlingar
17.30 Middag med underhållning.
Vi bjuder på en Tollare-kväll med
sång, musik, spex och allvar.
Heldagspaket (fm-fika, lunch,
em-fika och middag och underhållning) 330 kr
Förhandlingspaket (fm-fika,
lunch och em-fika) 150 kr
Kvällspaket (middag och underhållning) 200 kr.
Anmälan kan göras per tel 08-21 45
15, fax 08-20 22 01 eller skickas till
e-post stockholm@iogt.se
Stiftelsen Tollareskolans
Vänner har till uppgift att samla

Seniordagar på Tollare
För tredje året i rad bjuder distriktets Äldrekommitté in till Seniordagar på Tollare folkhögskola med
start med lunch den 1 juni och
avslutning med lunch den 3 juni.
Tre dagar med tid att umgås, ta del
av föreläsningar, njuta av Tollares
natur och goda mat.
Kostnaden per person i enkelrum
1.445:- del i dubbelrum 935:- och
för den som bor hemma 585:-.
Anmälan Du kan redan nu anmäla
dig till Äldrekommitténs ordförande Rut Kronstrand.
Adress Äldrekommittén, c/o Kronstrand, Kamratvägen 4, 132 42 Saltsjö-Boo. Telefon 08-715 39 25.
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Distriktsårsmöte 10 april

in pengar till angelägna projekt på
skolan. Just nu arbetar vi med att
samla in pengar till en upprustning
av den kulturhistoriskt intressanta
kägelbanan.
Vi kommer att erbjuda dig medlemskap för 100 kr, samla in pengar och sälja lotter till förmån för
Tollare.

Syskonkretsen

Hem- och konsumentkommittén
kl 13.00 Sopplunch Godtemplargården, Trumslagarg. 10,
Älvsjö Program: Lata pigan går på
loppis med Margareta BackströmÖberg. Kostnad 50 kronor. I samarbete med NBV.
24 febr kl 13.00 MAGO – en magisk kostymskapare. Utställning på
Judiska Muséet, Hälsingegatan 2.
Kostnad 50 kr
24 mars kl 13.00 Tulpanens Hus.
Onsdagen den Ett blommande museum. Vid Åkeshovs T-banestation.
Kostnad 60 kronor (pensionärer 40
kr)
5 maj kl 13.00 ”Med händerna kan
alla tala” LIVSTYCKET ställer ut på
Nordiska Muséet. Kostnad 80 kronor
Anmälan till alla arrangemang ska
göras senast 3 dagar innan till Märta Schilt, telefon 08-999779
23 jan

Mötestider onsdagar kl 18.30 när ej
annat angivits.
17 febr Inga och Lennart Spångberg: ”Musik och lyrik i livets olika
åldrar.”
24 febr Intendenten vid Livrustkammaren Per Sandin: ”Den
svensk-norska kungamaktens möte
med medborgarsamhället i början
av 1800-talet.” Medarrangör: Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stockholm (NSO).
3 mars Back on trax. Ungdomarna Theresia och Magdalena sjunger och spelar.
10 mars Fil. dr Göran Alm: ”Carl
XIV Johan, en kulturmonark.”
Medarrangör: Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stockholm (NSO).
17 mars Gunnel och Kjell spelar
nyckelharpa och dragspel för oss.
24 mars Päsksamkväm. Göran
Annebring: ”Inspiration i dagsmejans tid.”
31 mars Inställt. Trevlig påsk”
7 april Vice förbundsordförande
Kjell-Ove Oscarsson: ”Kan vi få en
bättre alkoholpolitik?”
14 april ”Örongodis – musik för alla
öron.” Spcecialensamblen underhåller.

”Från Oklahoma till Mamma Mia.” Eva Serning och Sven Idar
bjuder på musikfavoriter. Medarrangör: Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stockholm (NSO).
28 april Syskonkretsens årsdag.
Högtidsmöte. Anders Nerman, tal
av Siv Hellgren, musik.
5 maj Vi sjunger med Sven Ingvars.
8 sept (OBS! tiden kl 13.00) Besök på
C M Bellman Museum, St. Henriksvik, Långholmen. Inträde 20 kronor. Buss 40 eller 66 till Bergsundsstrand.
15 sept Musikalisk höstupptakt.
21 april

Vinnare i
Nummernöten
Rätt lösning i Nummernöten nr
4/2009 var ett ord som talade om hur
IOGT-NTO ville att julen skulle bli.
Ordet var ”VITARE”. Vi säger grattis
till vinnarna Ulv Sören Larsson, Bandhagen och Radhika Paulson, Rönninge
som får var sin miljonlott.







       
      .

Nu startar kamratstödet IOGTNTO i Stockholms distrikt ett

Mentorprogram
för kvinnor

Ett stöd till kvinnor som har ett
missbruk bakom sig och som behöver stärka sitt föräldraskap.

Vi söker nu:

Du som vill stödja andra kvinnor,
bl.a. genom att stärka deras föräldraskap.
Du som känner att du själv vill ha
stöd av en kvinnlig mentor.
För mer information kontakta:
Monica Lindström, konsulent kamratstödet IOGT-NTO Stockholm
Tel:
0707-22 02 33
E-post: monica.lindstrom@iogt.se
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Dags att leverera
En kongress ger oss nya uppdrag och

Det är enkelt och glädjande att
nya utmaningar att hantera. Motioner be- konstatera att distrikten blev de
stora ekonomiska vinnarna vid
viljas och nya förslag läggs vilket påver- årets kongress, när stödet på 250
kr/medlem höjdes till 350 kr/medkar de ekonomiska ramarna. Så skedde
lem. För Stockholm innebär det ca
naturligtvis även vid kongressen i Göte185 000 kronor mer. Något jag tror
borg. De största ekonomiska åtagandena att distriktet välkomnar och känner
handlar om ett klimatsmart resande och sig nöjda med. Men det gör också
att det är dags att kräva leverans,
höjningen av 250-kronan till en 350-krod.v.s. att utveckling sker av IOGTNTO. Vad som ska utvecklas står
na. Kongressen justerade inte rambudtydligt i dokumenten Mål- och verkgeten utan gav istället förbundsstyrelsen
samhetsinriktning samt i Strategi
i uppdrag att hantera de ekonomiska för- 2011-2015. Vad som är viktigast att
ändringarna utifrån de förslag som hade prioritera för Stockholms del får vi
diskutera på distriktsårsmötet. För
bifallits av kongressen, vilket förbundsatt säkerställa att utvecklingen sker
åt rätt håll är min bild att det ska
styrelsen nu också gjort.

Åsa Hagman har suttit
i förbundsstyrelsen
sedan 2005. Och är
kassör sedan 2007. Hon
jobbar som analytiker
på Skatteverket och
gillar att sporta. Hon
bor med sin familj
i Upplands-Väsby
och är medlem i
Sollentunaföreningen.
Åsa är den tredje
i Appells serie om
distriktets ledamöter
i förbundsstyrelsen. I
nästa nr får du möta
Per Lodenius.

finnas en tät dialog mellan distrikten men även mellan distrikt, föreningar och förbundet. Till vår hjälp
att hålla dessa kontakter finns utvecklingskonsulenten.
Alla distrikt behöver stöd och
hjälp på olika sätt för att nå utveckling och där kan utvecklingskonsulenterna var till stor hjälp. Min
önskan är att de även är ett stöd i de
ekonomiska frågorna för distrikten,
inte minst när det handlar om hur
de ekonomiska resurserna används.
Den ekonomiska utvecklingen
borde vara integrerad i de utvecklingsdiskussioner som förs i förenings- och distriktsstyrelser samt på
förbundets olika samlingar. Förbundet behöver också bli tydligare på
att prioritera och följa upp medel
och stöd som distrikt och föreningar får, så att vi kan lära av varandra
och hitta bra förebilder.
På kongressen beslutades också
om att tillsätta en utredning som
ska se över de ekonomiska behov
föreningar, distrikt och förbund
har. Utredningen är igång och vi
börjar med att göra en inventering
av våra gemensamma resurser allt
ifrån pengar på banken till fastigheter. Tanken är också att distrikten
ska få komma till tals och berätta
om sina förutsättningar och vara
med och forma förslagen till hur
våra resurser ska fördelas. Det är av
stor vikt att Stockholm som storstad
visar på vilka komplikationer och
möjligheter som finns här. Det som
är givet på förhand är att alla vill ha
mer pengar än vi idag har. Därför är
det också viktigt att redan nu förbättra ekonomin genom ett smartare sätt att arbeta och en översyn av
kostnaderna, men det viktigaste av
allt är att öka intäkterna.
Detta är några av de funderingar
som jag har angående arbetet med
våra ekonomiska resurser framöver.
Jag vill naturligtvis också fortsättningsvis arbeta öppet med de ekonomiska frågorna och se till att öka
kompetensen för alla, inte bara kassörerna. För mig är det viktigt att
utvecklingen av verksamheten och
ekonomin går hand i hand.
Åsa Hagman
Förbundskassör IOGT-NTO

