Edru Livsstil
Lagsutsending

til lag og distrikt, landsstyret m/ vara,
samt kontrollkomiteen			

Isdalstø, 03.11.17
Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017 gikk av stabelen i Molde
23. – 25. juni. Det ble et flott landsmøte
hvor både landsmøtekomité, administrasjon
og landsstyret fikk ros for forberedelser og
gjennomføring.
Vedlagt ligger de nye vedtektene som ble
vedtatt på landsmøtet.

Info om prosjektene
Idrett Uten alkohol (IUA)

IUA er i disse dager i gang med
filminnspilling i regi av BUGProductions - et velrenommert
filmproduksjonsselskap som har
laget flere holdningsskapende filmer, bl.a. for Trygg Trafikk. Kampanjefilmen
handler om IUAs idrettsambassadør Sven-Martin Skagestad, hans hverdag og
hvorfor det er viktig å ta de rette valgene. Han er i verdenstoppen i diskos. Filmen
har et svært moderne uttrykk, og nedslagsfeltet er unge mennesker som vi håper
kan bli inspirert av filmen som skal være ferdig medio november. Lansering er
under planlegging, men dato er ennå ikke satt.
Etter at alle idrettsarrangementene for året er avviklet, er det gledelig å se at vi har
fått svært mange nye ambassadører i løpet av sommeren. Her har mange gjort en
glimrende jobb med å promotere prosjektet vårt.
I disse dager har vi også fått den nye treningstøy-kolleksjonen vår, og sender i
disse dager ut nye t-skjorter til ambassadører over hele landet.

Gaver

Siden sist lagsutsending har vi bl.a. mottatt
økonomiske gaver flere lag, og også fra
privatpersoner som støtter månedlig eller
årlig med små og store beløp. Vi takker
hjerteligst! Husk alltid å merke evt. gaver
med nettopp «gave».
NB! DNT – Edru Livsstil har nytt
kontonummer: 1503.92.37730.

En milepæl for IUA i året som har gått var også vårt intervju med sportsjournalist
og TV2-profil Davy Wathne, der han forteller om hvorfor idretten bør
være alkoholfri. Artikkelen ble distribuert til 100 000 mennesker gjennom
KnarvikMila-magasinet, lokalavis, egne nettsider, og andre nettsider som fanget
opp saken. Det å nå ut med redaksjonelt stoff blir en viktig satsing fremover.
Wathne var også IUA sin foredragsholder under årets KnarvikKonferanse.
En annen gladsak er at idrettsambassadør og skater Martin Mentzoni nylig fikk
et sekssiders portrettintervju i Dagbladet. Her forteller han blant annet at han er
ambassadør for IUA. Saken har lagt på nettsidene i flere uker, og er godt lest i en
av landets største aviser.
For spørsmål eller innspill, kontakt Gro: iua@edru.no eller tlf. 902 67 074.

Medlemsblad 4, 2017

Lag/medlemmer som har stoff til årets siste
medlmsblad er velkommen til å sende det
til kontoret eller på e-post til
medlemsblad@edru.no.
Frist for innsendte bidrag nr. 4 er
15. november.
I neste medlemsblad vil det komme annonse
og tydelig informasjon om muligheten til å
abonnere på medlemsbladet i papirformat.
Abonnementet vil koste kr. 200,-. (Det betyr
at de som ønsker å lese bladet digitalt på
PC, får en rimeligere kontingent, kr. 100,-.)

Innspilling av ny kampanjefilm

VERV

Alkoholfri

EN VENN!

Magne
bistår
lokallag
med
alkoholpolitisk arbeid. Nylig bistod
han Edru Livsstil Lindås med innspill
til Lindås kommunes høring om
alkoholpolitisk plan for kommunen.
Dersom ditt lags kommune trenger
hjelp til alkoholpolitisk arbeid, ta
kontakt.

Eldre, Alkohol og Ensomhet

Nylig var Helga i lokallaget Edru
Livssti Trondheim og holdt foredrag.
Dersom andre lokallag ønsker
foredrag om temaet enten en lagskveld
eller for lokalsamfunnet, ta kontakt.

Kontingent kun
kr. 50,- ut 2018!
Verving

I år har vi fått 139 nye
medlemmer. VI TRENGER
FLERE! Landsstyret oppfordrer
på det sterkeste alle medlemmer
og lag om å sette inn verveinnsats
på tampen av året. Kontingenten
er kun kr. 50,- for resten av året
+ hele neste år. Deretter bare kr.
100,- årlig.
Selv om vi snart får på plass en
vervekonsulent, betyr ikke det
at lag og medlemmer kan ligge
på latsiden. Hva om hver og én
vervet hvert sitt nye medlem før
jul?!!!! Hvem ville du vervet?

Prosjektleder Helga Bognø og
lokallagsleder i Trondheim Mary
Skimmeli

Planer videre
Dato for Strategikonferansen
2018 er allerede satt. Konferansen
holdes i Oslo-området 8. - 10. juni.
Hold av datoen allerede nå!

Vi avslutter med å minne om at lag som ønsker
juleannonse i medlemsbladet (som blir et
julenummer) må sende dette inn innen fristen
som er 15.november. Vi vil også gjerne
sette opp en oversikt over julearrangementer
lokalt, så send snarest inn tekst og bilder til
medlemsblad@edru.no.

Kontakt med landsstyret:
E-post: landsstyret@edru.no
Tlf. leder Sigmund Kroslid: 992 01 663
				
			

Fra kontoret og
personalet

Kontakt med administrasjonen
E-post: post@edru.no
Tlf. 916 57 780
DNT – Edru Livsstil,
pb.140, 5903 Isdalstø

Vedlegg:
● Protokoll 1, 25.06.17
● Protokoll 2, 18.08.17
● Vedtekter godkjent på landsmøtet 2017
Det er noe tidlig, men vi vil likevel til slutt ønske alle lag og distrikt en riktig
god jul!
Med beste hilsen fra landsstyret og personalet

Hilde med sønnen Lucas
Helga Bognø er vår nyeste ansatte, og ble
presentert i sist medlemsblad. Hun er ny
prosjektleder i 50% stilling i prosjektet Eldre,
Alkohol og Ensomhet.
Hilde Rivera fødte en sønn 4. august, og Lucas
er allerede passert 2 ½ mnd. Hun takker hjertelig
for alle som har gratulert!
Maria Jacobsen Zafar er vikar for Hilde Rivera
og har overtatt sekretæroppgavene. Hun vil
være å treffe på vårt hovedkontor på Knarvik og
det er hennes hyggelige stemme du får i øret når
du ringer oss på tlf. 916 57 780.
Gro Anette Fanebust er i full sving med
kampanjer,
ambassadørsøknader
og
filminnspilling i idrettsprosjektet Idrett Uten
Alkohol.
Magne Richardsen er for tiden delvis utleid til
Actis Oslo Akershus. For Edru Livsstil jobber
han daglig etter lunsj. Grunnet omrokkering i
Torggata 1 hvor vi har vårt Oslokontor, er vår
kontorplassering nå i 6. etg.
Åsmund Kleivenes skal ha sen ferie i år, og
drar nå til Brasil i tre uker. Utover høsten vil
han arbeide med lokalt arbeid i Midt-Norge,
hovedsakelig Ålesund, Trondheim og Molde.
Sven Ove Egeland er tilsatt i en 20 % stilling
på eiendom og økonomi. I disse dager er det
arbeid med salg av lagshuset i Kristiansund som
opptar det meste av hans tid.
Marit Barene er for tiden engasjert med
tilsettingsprosessen av to nye medarbeidere.
En konsulent skal ansettes i Sør-Norge
og en vervekonsulent skal ansettes ved
Knarvikkontoret.

DNT - Edru Livsstils givertjeneste
Frivillige bidrag gjør det mulig å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud.
Avtaler med faste trekk gir i tillegg DNT - Edru Livsstil mulighet til å planlegge langsiktig.
Ved fast givertjeneste hjelper du organisasjonen med å ha en mer forutsigbar økonomisk fremtid.
Fast givertjeneste er godt egnet for den som virkelig har lyst å gjøre noe og har tro på at det nytter.
Fruktene av din givertjeneste kan du lese mer om i Mennesekvennen som kommer hjem til deg i posten eller
som du får lest på nett fire ganger i året på www.edru.no
AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig. Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro – kontakt banken din.
DNT - Edru Livsstil garanterer at opplysninger vi registrer om deg og din tilknytning til givertjenesten, bare vil bli benyttet internt til
utsendelser i forbindelse med givertjenesten. Persondata vil ikke bli levert ut til utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningsloven.

JA

,

jeg vil gjerne bli med på DNT - Edru Livsstils givertjeneste

og betale kr

pr måned (valgfritt beløp)

Jeg vil benytte AvtaleGiro. Beløpet blir trukket den 20. hver måned.
Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min bank beskjed om at det avsluttes.
DNT - Edru Livsstil oppfordrer alle til å bruke AvtaleGiro – det er mest kostnadseffektivt for oss!
Navn:
Adresse:
Postnr./Sted
Telefon:

Mobil:

Fødselsnummer (11 siffer):
(Fylles ut om du vil ha skattefradrag - Gir du over 500 kr i løpet av året har du rett til skattefradrag)

Belast mitt kontonummer (11 siffer):
Sted, dato - Underskrift:
DNT - Edru Livsstils kontonummer: 3632.59.54552
Kidnr. (fylles ut av DNT - Edru Livsstil):

Sendes i lukket konvolutt til: DNT - Edru Livsstil
Postboks 140, 5903 Isdalstø
Eller scannes via e-post til: post@edru.no

