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MEDLEMSBILDNINGDetta häfte är en del av Iggisen. För att använda det på bästa sätt är det 
bra att utgå från introduktionshäftet. I det häftet finns tips för hur en kurs 
eller en studiecirkel kan läggas upp och hur avsnitten i detta häfte kan 
användas. Är du deltagare på en utbildning som någon annan leder kan 
du koncentrera dig på själva avsnittsbladen. 

Deltagaravsnitt
En del av medlemsutbildningen 

Dessa avsnitt handlar om dig som medlem. Du får en bild av 
ditt ställningstagande, du slipa dina argument och fundera över 
ditt engagemang så att du blir tryggare i ditt medlemskap.

Ideologisk kamp

Ÿ Använd en skärmaskin och klipp hela häftet utefter den orangea 
markeringen på bilden. Klipp så nära kanten som möjligt utan att 
klippa i häftklamrarna. 

Ÿ Välj ut de avsnittsblad som används till den aktuella utbildningen.

Introduktionshäfte

Medlem i IOGT-NTO 

Avsnitt som lösa blad

Detta häfte innehåller en mängd avsnitt. Beroende på hur den 
aktuella utbildningen ser ut kan olika antal avsnitt användas. 

Deltagaravsnitt

Som en grund för arbetet med Iggisen finns ett introduktionshäfte. 
Där går det att hitta tips och instruktioner för hur en utbildning kan 
skapas. Fick du inte Introduktionshäftet med detta häfte finns det 
att ladda ner på iogt.se/utbildning.

Avsnitten är indelade i tre ämnesområden:

 

Engagemang och organisation
Dessa avsnitt handlar om hur IOGT-NTO är uppbyggt och hur 
du som medlem kan påverka. Det handlar om att även om vi 
gör olika aktiviteter är det samma ideologi som förenar oss. 

Dessa avsnitt beskriver grunderna kring vår syn på droger, 
värdet av en solidarisk alkoholpolitik och hur vi utmanar 
alkoholnormen. De visar exempel på vad vi gör och hur vi 
kämpar för att göra världen bättre genom drogfrihet. 

För att i vissa fall göra utbildningen enklare och tydligare används 
avsnitten som lösa blad. Häftet är förberett för detta. 

Ÿ Ta bort omslag och alla blad som har en blå kant.

Medlemsutbildning
För dig som är medlem i IOGT-NTO
IOGT-NTO är inte vilken förening eller klubb som helst. Vi vill 
göra världen bättre genom att göra den mer demokratisk 
och solidarisk. Vi är övertygade om att vägen dit är kortare 
utan alkohol och andra droger. Vi består av engagerade 
medlemmar som har tagit ställning för att vara en del av 
lösningen istället för att vara en del av problemet. För att 
verkligen visa vad vi står för skriver vi på ett medlemslöfte.

Det är viktigt att du som medlem har koll på vad du är 
medlem i. Delvis för att du själv ska påminna dig om att du 
gjort ett bra val men också för att kunna svara på de där 
frågorna som kan dyka upp. Varför är du medlem? Vad vill ni 
egentligen? Du behöver väl inte vara nykter hela tiden för att 
påverka!? Varför heter vi så konstigt? 

Välkommen till IOGT-NTO!

Denna kurs låter dig fundera på ditt eget ställningstagande, 
hur du ska agera som medlem och vilka möjligheter det 
finns att engagera dig. Du får koll på hur organisationen 
fungerar och hur du tillsammans med den kan utföra stordåd 
med enkla medel. Du får också en grundläggande koll på 
hur vi jobbar mot alkohol och andra droger.

Vi hoppas att denna kurs ska ge dig svar, trygghet och 
inspiration att fortsätta kämpa för en bättre värld.
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