
Program Verksamhetsforum 2019 
Välkommen till härliga Tollare folkhögskola, 8-10 november, för att ta del av ett spännande program 

- lär dig mer om Cannabisdebatten eller att värva, delta på Iggisen på svenska eller somaliska eller ta 

del av hur IOGT-NTO jobbar i världen. Här finns något för alla, anmäl dig till de pass som du är mest 

intresserad av och tipsa gärna andra om forumet.  

FREDAG     

16:.30-18.00 Drop-in-checkning  

18.00-19.00 Middag 

19.00-21.00 Välkomna – Välkommen och inspirationsmässa i Storstugan  

     

LÖRDAG 

7.30-8.00 Frivillig morgonaktivitet - hela havet stormar i gympasalen.    

9.00 VALBART PASS 1    

A. Red ut begreppen i cannabisdebatten - Vad är skillnaden mellan avkriminalisering och 

legalisering? Vad är THC och CBD? Charlie Sanrell reder ut begreppen i cannabisdebatten. 

B. Bli vass på föreningsdemokrati - Lär dig mer om föreningens demokratiska process av Tobias 

Wallin, förbundsstyrelsen IOGT-NTO    

C. Virka in julen - Lär dig att virka en enkel julgranskula    

D. Lär dig mer om kamratstöd - Vad är ett kamratstöd, hur fungerar det, hur kan ni starta upp ett hos 

er?    

10.30 GEMENSAMT PASS 

 

Cannabis - normalisering -> medikalisering -> kommersialisering -> legalisering  

Erik Leijonmarck, generalsekreterare på European Cities Against Drugs, presenterar hur cannabis 

normaliserats och kommersialiserats på politisk väg, och beskriver hur situationen ser ut på några av 

de platser där cannabis legaliserats. Vad kan vi lära oss av detta? "   

 

12.30 VALBART PASS 2 

A. Hur bemöter du de vanligaste argumenten i cannabisdebatten? - En workshop där du får öva dig 

på att öva och bemöta olika typer av argument. Med Erik Leijonmarck.   

B. Påverka genom media! - Laura Luna, pressekreterare på IOGT-NTO, visar dig hur du kan använda 

våra budskapsplattformar för att skriva insändare.    

C. Eld och krabbelurer! - Pröva olika tekniker och material för att tända och hålla liv i en eld så vi kan 

tillaga det klassiska friluftsfikat krabbelurer.     

D1. Iggisen – IOGT-NTO:s medlemsutbildning på svenska - Medlemsutbildningen ger dig grunderna i 

vad det innebär att vara medlem, hur du kan engagera dig och hur vi påverkar. Passet ger dig de 

första delarna. Efter några extra avsnitt på egen hand eller med kamrater på hemmaplan blir 

utbildningen komplett. 



 

D2. Iggisen, IOGT-NTO:s medlemsutbildning på somaliska - Medlemsutbildningen ger dig grunderna 

i vad det innebär att vara medlem, hur du kan engagera dig och hur vi påverkar. Passet ger dig de 

första delarna. Efter några extra avsnitt på egen hand eller med kamrater på hemmaplan blir 

utbildningen komplett. 

15.00 VALBART PASS 3    

A. Lär dig med om Khat - Vad är khat, var kommer det ifrån, hur påverkar det kroppen? Vilka är det 

som använder det och var finns det i Sverige? Föreläsare från SIMON lär oss mer.  

B. Värva som ett proffs - En verksamhetsutvecklare från Team Öst, delar med sig av sina 

erfarenheter av hur man värvar till föreningsverksamheten, det vi kallar "över disk"-värvning samt 

relationsvärvning - hur man kan tänka när man pratar med vänner, familj och bekanta.  

C. Täljworkshop - Lär dig att skapa i trä med en riktigt vass slöjdkniv framför en värmande el 

D. Leda Iggisen - Detta pass ger dig grunderna för att få igång en kurs eller studiecirkel i 

medlemsutbildningen Iggisen. Du får en rejäl inblick i hur materialet kan användas och förslag på 

olika utbildningsformer.  

16.30 GEMENSAMT PASS 

 

STOCKHOLMS IMPROVISATIONSTEATER tillsammans med PSYKOLOGIFABRIKEN bollar och känner 

på IOGT-NTO:s medlemsvärvning  

19.00-20.00 

Chill-timme - Välj om du vill vara inomhus och mysa i sofforna framför en sprakande brasa, få frisk 

luft och lätt motion genom att följa ett ljusspår med tankvärda texter i naturen omkring Tollare eller 

så gör du först det ena och sedan det andra eller tvärtom.    

20.15- 21.00  

Quiz i Storstugan 

21:30-00.00 

Disco med DJ-Jessica i Storstugan    

SÖNDAG     

7.30-8.00 Frivillig morgonaktivitet – Qigong i gympasalen 

 

9.00 VALBARTPASS 4   

A. Policyarbete i nykterhetens tjänst - Pierre Andersson, internationell policyrådgivare på IOGT-NTO, 

berättar om hur vårt internationella arbete bidragit till Vietnams första alkohollag någonsin.  

B. Lär dig mer om sociala medier - Hur kan din förening synas bättre på sociala medier och 

kommunicera med era medlemmar    

C. Lär dig att slöjda med metall - Vi återbrukar olika metallföremål som bestick, smycken m.m. för att 

göra bland annat insekter.    

D. 10 myter om alkohol - Per Leimar från IOGT-NTO:s drogpolitiska avdelning går igenom vanliga 

föreställningar om alkohol och presenterar fakta. För dig som vill stärka ditt ställningstagande med 

fakta och argument.    



10.30 GEMENSAMT PASS 

Vem har makten över alkoholpolitiken – industrin eller folkvalda politiker? På vilka sätt har 

alkoholindustrin inflytande över politiken? Vad får det för konsekvenser för folkhälsan och hur vi ser 

på alkohol? Vi får exempel på hur industrin agerat i IOGT-NTO-rörelsens projektländer samt 

alkohollobbyns arbete på EU-nivå. 

12.00 Verksamhetsforum avslutas med lunch 


