
 
 
 

IOGTs Arbeidsplan 2012 - 2013 
 
 
IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i 
fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av 
alkohol og andre rusmidler medfører. 
 
Vi arbeider på områdene 

• Miljøskaping – byggende og forebyggende arbeid 
• Politikk 
• Sosialt arbeid 
• Fred, utvikling og demokrati 

 
 
I løpet av perioden skal vi  
 
* Arbeide for et sterkere fokus på foreldre og voksnes rolle som forebyggere 
 

* Arbeide for at flere velger å leve alkoholfritt – enten helt eller i ulike 
situasjoner. 
 
* Ha minst 50 lokale alkoholpolitiske aktiviteter årlig 
 
* Bygge opp en sosiale avdeling som arbeider med barn og unge i 
risikosonen, pårørende og tiltak for rusmisbrukere  
 
* Være med på å øke forståelsen for rusmidlers rolle som hinder for utvikling 
for land i sør 
 
* Markere avholdsbevegelsens historiske betydning for kvinners 
samfunnsengasjement i tilknytning til jubileet for allmenn stemmerett for 
kvinner i 2013 
 
* Gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus på lokale 
aktiviteter og lokal organisering 
 
* Øke medlemstallet, og bedre kontakten med det enkelte medlem, med sikte 
på å nå målsetningen om 10 000 medlemmer i 2017. 
 
* Opptre som en organisasjon, både når det gjelder profilering og i bruk av 
ressurser 
 



 
* Videreutvikle og iverksette en mediestrategi som kan styrke vår synlighet i 
alle typer massemedier 
 
 
 
SLIK SKAL VI GJØRE DET 
 
 
BYGGING OG FOREBYGGING 
 
Arbeide for et sterkere fokus på foreldre og voksnes rolle som 
forebyggere 
 
• Styrke foreldre og andre i deres rolle som voksne ansvarspersoner og 

forebyggere gjennom prosjektet ”Sterk&Klar”, og andre tiltak. 
• Videreføre og starte nye tiltak for ”Enestående familier” tilpasset lokale 

forhold. 
 
Arbeide for at flere velger å leve alkoholfritt – enten helt eller i 
ulike situasjoner. 
 
• Gjennomføre et nordisk prosjekt for å markedsføre, og øke statusen til det 

å velge alkoholfritt. 
• Øke bevisstheten om problematiske sider ved den norske alkoholkulturen 
• Videreutvikle gode rusfrie samværsformer i egne møter og i miljøer for 

andre 
• Gjennomføre minst 100 Hvit Jul-aktiviteter i året  
 
 
POLITIKK 
 
Ha minst 50 lokale alkoholpolitiske aktiviteter årlig 
 
• Ha fokus på å redusere utelivsvolden gjennom null-toleranse i forhold til 

overskjenking og skjenking til mindreårige, mer differensierte skjenketider i 
kommunen og en kortere nasjonal maksimaltid. 

• Gjennomføre lokale møter og konferanser med fagfolk, frivillige 
organisasjoner, politi og næring.   

• Dokumentere den lokale situasjonen når det gjelder sammenhengen 
mellom vold og fyll, og hvordan kommunene følger opp kontrollen med 
utstedene. 

• Bygge opp kapasitet til bedre å følge opp lokale henvendelser  



 
• Dyktiggjøre flere medlemmer slik at de kan være aktive i den 

alkoholpolitiske debatten, bl.a ved å bruke Actis politiske nettverk. 
 
 
SOSIALT ARBEID 
 
Ha bygget opp en avdeling for sosial mobiliering som 
arbeider med barn og unge i risikosonen, pårørende og tiltak 
for rusmisbrukere. 

 
• Sammen med kommuner/bydeler arrangere sommerleirer for barn  
• Med utgangspunkt i prosjektet ”Møteplassen” utvikle tilbud for ungdommer 

som sliter i hverdagen 
• Videreføre ”Sammen”-prosjektet med start av nye dag- og aktivitetssentra 

(SON-sentra) 
• Starte opp prosjektet ”Hjemreisen” 
 
 
FRED, UTVIKLING OG DEMOKRATI 
 
Være med på å øke forståelsen for rusmidlers rolle som 
hinder for utvikling i land i sør 
 
• Sammen med FORUT utarbeide informasjonsmateriell som kan brukes i 

organisasjonen og utad om temaet 
• Ha et korps av informatører som kan bidra med foredrag og 

møteprogrammer 
• Støtte opp om kampanjer FORUT driver 
• Verve minst 75 mye Forut-partnere i perioden 
 
Markere avholdsbevegelsens historiske betydning for 
kvinners samfunnsengasjement i tilknytning til jubileet for 
allmenn stemmerett for kvinner i 2013 
 
 
ORGANISASJON 
 
Gjennomføre et organisasjonsutviklingsprosjekt med fokus 
på lokale aktiviteter og lokal organisering. 
 



 
• Øke lokal aktivitet og antall aktive organisasjonsenheter.  
• Økt fokus på å etablere sosiale og andre prosjekter/aktiviteter på steder 

der det skal satses på organisasjonsutvikling 
• Utarbeide et opplegg for aktivitet i nye avdelinger 
• Målrettet verving knyttet opp mot aktiviteter 
• Etablere og drive frivillighetssentraler knyttet opp til IOGT-områder  
• Forenkle rapporteringsrutinene for å gjøre det enklere å påta seg styreverv 

på ulike nivåer 
• Utarbeide et helhetlig skoleringsopplegg som gir nye og gamle 

medlemmer organisasjonskunnskap og opplæring i IOGTs ideologi. 
• Utarbeide tilbud om nettbasert skolering i styrearbeid 
• Opprette kontakt der det finnes lokale Juvente- og Juba-avdelinger 
• Utrede medspillernes rolle og funksjon i organisasjonen 
• Utvikle IOGT som en lærende organisasjon 
 
Øke medlemstallet, og bedre kontakten med det enkelte 
medlem, med sikte på å nå målsetningen om 10 000 
medlemmer i 2017. 
 
• Styrke kvaliteten i rekrutteringsarbeidet gjennom god opplæring og 

materiell 
• Øke antallet medlemmer som bidrar til medlemsrekrutteringen 
• Tilby skolering og samlinger på våre prioriterte arbeidsområder  
• Benytte prosjektenes kontaktflate mer aktivt i medlemsrekruttering 
• Utvikle nye arbeidsmetoder hvor enkeltmedlemmer kan bruke sitt 

engasjement  
• Bidra til et godt samarbeidsmiljø mellom IOGT, Juvente og Juba for å lette 

overgangen mellom organisasjonene 
• Ha gode rutiner på å følge opp medlemmer som ved vervestands har sagt 

at de ønsker å bli kontaktet av organisasjonen 
• Satse sterkere på nettbaserte kommunikasjonskanaler 
• Styrke medlemsbladet 
 
Opptre som en organisasjon, både når det gjelder profilering 
og i bruk av ressurser 
 
• Ha en helhetlig profilering hvor IOGT-navnet kommer klart frem i alle 

prosjekter og aktiviteter. 
• Videreutvikle hjemmesiden 
• Arbeide for en bedre samlet utnytting av økonomiske ressurser i 

organisasjonen 
• Utnytte ressurser og kapasitet på tvers av IOGT, Juvente, Juba og FORUT 

for å styrke administrasjons- og økonomifunksjoner. 



 
• Utvikle en langsiktig finansieringsstrategi for IOGTs prosjekter, og for å 

sikre ansatte i regionene og sentralt  
• Opprette et eiendomsselskap for å få en bedre forvaltning av 

eiendomsmassen i organisasjonen, og invitere DNT og Juvente til 
samarbeid.  

• Arbeide videre for å realisere en sammenslutning av IOGT og DNT 
• Avklare videre drift av Åsane Folkehøgskole. Det legges frem en rapport til 

neste landsmøte 
 
 
Videreutvikle og iverksette en mediestrategi som kan styrke 
vår synlighet i alle typer massemedier 
 


