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Fastighetsfrågor i distriktet
Olle Häggström gästar tillsammans med delar av IOGT-NTO- distriktets Fastighetskommitté för
att föra en diskussion kring, IOGT-NTO:s fastighetsstrategi och fastigheter som finns i distriktet.
Vi diskuterade utifrån följande frågeställningar:
 IOGT-NTO:s fastighetsstrategi
 Genomgång av den aktuella situationen när det gäller fastigheter/lokaler i distriktet.
 Var anser vi det viktigt att arbeta med utveckling. Vem gör vad?
 Är det någon fastighet som bör avvecklas
 Hur kan vi förvärva/hyra nya lokaler. Vad är viktiga mötesplatser för
nykterhetsrörelsen i framtiden?
Verksamhetsrapporter:
a) Höstupptakt 18 september
64 medlemmar fanns på plats för att avnjuta god hemlagad mat, seminarier om
alkoholpolitik, värvning och ideellt engagemang och underhållning i form av musik

och sång.
Distriktsstyrelsen beslutade
att notera rapporten
Utdrag ur konsulentrapporter:
Cecilia Holmström:
”Känns kul att vara igång, många aktiviteter är inbokade. Värvarträffen var positiv, vi hade en del
nya krafter som kom in. Vi pratade om vikten att värva i sitt privata nätverka och alltid ha blocket
i beredskap. Likaså att alltid presentera möjligheten att bli medlem vid föreningsarrangemangen.”
Kajsa Elverberg:
” Minst en till blandförening (UNF+I-N) är på gång i distriktet med Straight edge inriktning”
Monica Lindström
”Båtluffen hade 227 deltagare på totalt 21 resor! Alla var mycket positiva.”

Beslutsärenden:
Verksamhet

a) Distriktsårsmöte 2013
Distriktsstyrelsen beslutade
att distriktsårsmötet 2013 äger rum på Fryshuset
att distriktsårsmötet 2013 genomförs söndag 14 april
Per-Åke Lundin lägger ner sin röst
b) Nedläggning av föreningar
Distriktsstyrelsen beslutade
att lägga ned följande föreningar:
5986 Rinkeby-Sv-Turkiska förening
5612 Bredängs SV-Turkiskaförening
6305 Salsa Addicts
6236 Somaliens Horn
6238 Meladen
6365 UTAN
6328 Mak Dizdar
Distriktsstyrelsen beslutade
att flytta medlemmarna i ovan nämnda föreningar till att bli direktanslutna

Avslutning och nästa möte
Oskar Jalkevik avslutar mötet och tackar alla för deras tid
Distriktsstyrelsen sammanträder nästa gång måndag X/X klockan Z på Klara Södra.

