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Ledare 

Hej! 

Covid-19 har på kort tid förändrat hur vi umgås med varandra och hur vi rör oss i 
samhället. För vår förening har det inneburit att vi fått ställa in en del planerad 
verksamhet och försöker anpassa oss till de rekommendationer som finns. 

Men det här gör också att allas vår kreativitet får arbeta, så att vi ändå kan mötas, 
fast på andra sätt. Det har vuxit fram digitala studiecirklar, fika-möten och andra 
möjligheter att ses utan att träffas i samma rum. 

Så passa på att ta en digital fika med nån du saknar att träffa, eller nån som du inte 
pratat med på länge. Gå sedan ut på en promenad i det fina vårvädret.  
Tillsammans kommer vi att ta oss igenom det här! 

Lisa Hallingström 

Ordförande 

 

 

5602:an  är en digital tidning som skickas ut med epost till medlemmarna i IOGT-NTO-

föreningen 5602 och till andra intresserade. 

Om du vill ha tidningen, skicka då din epost-adress till: linkoping@iogt.se. Du som i 

fortsättningen vill få den per post, kontakta någon av redaktörerna, se sid 7.  

Efter 17 år och 55 nummer tackar vi nu för oss 

Vi, Jan Svensson och Gunilla Ragnarsson, som har varit redaktörer för 5602:an 

tackar nu för oss. Detta blir det sista numret av tidningen som vi gör. 

Jag, Jan, har varit med och gjort alla 55 numren av 5602:an ända sedan tidningens 

start 2004 och Gunilla har varit med lite färre antal år.  

Nu får andra ta över.  

Vi önskar våra efterträdare lycka till  och hoppas att denna lilla tidningen även i 

framtiden kommer att fylla en funktion för att sprida information till medlemmar-

na i 5602-föreningen och andra intresserade. 

Tack för oss ! 

Jan och Gunilla 

mailto:linkoping@iogt.se
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Corona – inställda möten 

I dessa osäkra tider har flera föreningsmöten mm inställts. 

Den 29 februari skulle vi haft en spelkväll och också ett extra årsmöte där 

punkterna revisorernas berättelse och ansvarsfriheten. Då det bara kom 4 

deltagare flyttades mötet till den 29 mars då det kunde genomföras delvis via 

Messenger. Det blev dock inget spelande. 

Den 18 mars skulle partypatrullen ryckt ut för att umgås och kolla utbudet på 

krogen. Det blev också inställt. 

Kamratstödets påsklunch blev inte heller av. 

Styrelsen har också ställt in en vårdag i skogen den 25 april. 

 
Tipspromenaderna —  efterlysning 

Gunilla och Jan-Ove Ragnarsson flyttar och det innebär att vi behöver några 
som tar över ansvaret för tipspromenaderna i Gamla Linköping.  

Det är bäst att det blir två personer som delar på ansvaret.  

Arbetet innebär att räkna sålda tipslappar och bingobrickor, räkna ut vad vin-
narna ska få och fylla på vinstkuverten. Sen laddas väskan till nästa söndag. 
De rätta svaren och vinnarna ska publiceras på hemsidan.  

Det blir ett par timmars jobb i veckan. Hittills har det alltid varit på söndagar, 
men det går egentligen att göra när som helst. 

Du som har svårt att komma ifrån särskilda tider, men gärna vill göra en myck-
et värdefull insats för föreningen har här en chans att få göra stor nytta.  

Hör gärna av dig  
till styrelsen.  
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Förbundet ordnar ett antal utbildningar och andra samlingar för att vi 
som medlemmar ska kunna utvecklas och lära oss mer av varandra och 
andra.  

Föreningen bidrar med halva deltagaravgiften för förbundets  
utbildningar och Socialt Forum.  

Hör gärna av dig till styrelsen redan när du anmäler dig, så reder vi ut 
hur det går till. 

Vill du utvecklas? 

Här hittar du förbundets  

utbildningar: 

https://www.iogt.se/

medlemssidor/utbildning/  

 

 

 

Inbjudan 

Efter ombildning av distrikten ingår vi numera i IOGT-NTO Sydost istället för 
Östergötlands distrikt.  
Passa på att få reda på hur det fungerar på distriktsnivå, både organisatoriskt 
och vad det praktiskt betyder för oss i vår förening. Vi får en genomgång av hur 
det fungerar och goda möjligheter att ställa frågor och komma med syn-
punkter och idéer. 

Föredraget sker digitalt, så du kan vara med om du har tillgång till en Windows
-dator. Klicka på länken nedan, så kommer du in i mötet. 

https://call.lifesizecloud.com/2426350 

För dig som inte har en dator men vill lyssna ändå finns möjlighet  
att ringa in och lyssna: +46 85 809 77 34, 2426350# 

Välkomna! 

Det nya IOGT-NTO-distriktet Sydost 
Föredrag onsdag 13 maj 18:00-19:30 på nätet 

https://www.iogt.se/medlemssidor/utbildning/
https://www.iogt.se/medlemssidor/utbildning/
https://call.lifesizecloud.com/2426350
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Rapport 

 

 

 

Årsmöte 

Rapport 

 

Årsmötet hölls den 9 februari på distriktsexpeditionen/kamratstödet. 13 närvarande 

medlemmar diskuterade verksamhet, den genomförda och den kommande, och 

tillhörande ekonomi. Den ekonomiska berättelsen hade dock blivit klar så sent att 

revisorerna inte hade hunnit gå igenom den. Därför behandlades revisorernas be-

rättelse och ansvarsfriheten för 2019 års styrelse den 29 mars.  

Den nya styrelsen består av: 

Ordförande         Lisa Hallingström,  

Vice ordförande Johan Ragnemalm,  

Sekreterare         Natalie Söderpil Jakauby,  

Kassör (ej aktiv i styrelsen) Gustav Bylund, 

Studieledare       Camilla Ringström  

Ledamöterna      Lars Lindolm och  

                              Jimmy Björnholm. 

Lördag 18 april hölls första distriktsårsmöte  för  

IOGT-NTO Sydost. Det hölls digitalt. 

Mötet hade en positiv anda och en vilja att skapa något 

bra. Det blir ett extra årsmötet den 1 juni då det saknas 

ordförande och vice ordförande i nya distriktet.  

Övriga styrelsen ser ut så här:  

Kassör: Samir Jusicic, Jönköping  

Sekreterare: Robert Rapakko, Mönsterås  

Ledamöter: Markus Strömbom, Visby  

Bodil Hansen, Eneryda  

Mariam Cawale, Linköping  

Emma Åverling, Vetlanda  

Christer Hult, Växjö  

Första distriktsårsmötet med  

IOGT-NTO Sydost 
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 Kamratstödet 
Kamratstödsverksamheten fortsätter även under coronakrisen men i lite an-

nan form och omfattning. Vi satsar nu på utomhusaktiviteter varje tisdag och 

torsdag. Dessutom har vi nya rutiner kring städning, max fem personer per 

rum och ingen fredagslunch.  

Vi har också nya öppettider:  måndag-torsdag kl. 10-17 och  

                                                    fredag kl. 10-15.  

Vi kommer att som komplement även testa med digitala 

träffar och ta del av de erfarenheter som andra kamrat-

stöd har gjort. Vi har också informerat extra om våra 

egna stödsamtal samt IOGT-NTOs alkoholrådgivning.  

Vi tar gärna emot prylar som kan passa för utomhusak-
tiviteter. Det är också värdefullt med fler frivilliga som 
kan medverka med någon aktivitet, i första hand tisdag 
eftermiddag eller torsdag kväll.  
Mejla till lkamratstod@gmail.com.  

Nu är också en ny kamratstödskommitté igång.  

Camilla Ringström har tagit över som samordnare och i övrigt ingår  

Malin Tedgren, Jonatan Andersson och Mattias Eriksson.  

Jan-Ove Ragnarsson finns med som resurs ett tag till.  

Håll utkik på Facebooksidan https://www.facebook.com/kamratstodetlkpg/ 

om vad om händer och ev. avvikande tider.  

Häng gärna med på våra utomhusaktiviteter, de är öppna för alla.  

mailto:lkamratstod@gmail.com
https://www.facebook.com/kamratstodetlkpg/
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Föreningstidningen 5602:an 

Avgående redaktörer: 

Jan Svensson, Fårhusvägen 11, 586 66 LINKÖPING. 
 0722 32 33 37 .  jan.sv.svensson@gmail.com 

Gunilla Ragnarsson. Vårbruksgatan 83. 583 32 LINKÖPING 
 070-588 32 31 .  gunillaragnarsson59@gmail.com  

Kontakta någon i styrelsen 
 

Ordförande    Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping, 
                            070 496 80 66  papperslisa@gmail.com  

Vice ordf.      Johan Ragnemalm, Åbylundsgatan 11, 582 36 Linköping    
                            070-877 82 48  johan@ragnemalm.se  

Sekreterare    Natalie Söderpil Jakauby, Klarinettgatan 26, 582 15 LINKÖPING  
                            076 814 07 33   nattspilby@gmail.com  

  Kassör             Gustav Bylund Kaptensgatan 19A, 582 12 Linköping  

  (ej aktiv i styrelsen)       073-026 2686  hello@gustavbylund.se  

  Studieledare   Camilla Ringström , Ödegårdsgatan 8, 587 24 Linköping  

                              070-815 15 11  camillaoasen@gmail.com  

  Ledamöter       Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping, 

                               070 301 88 94  larlin@lysator.liu.se  

                                Jimmy Björnholm, Klarinettgatan 26, 582 15 LINKÖPING 

                               070-045 80 03  karhusaari.jimmy@gmail.com  

Föreningens e-postadress: linkoping@iogt.se 
Föreningens hemsida: http://linkoping.iogt.se/ 
Facebook: http://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping 
Distriktsexpedition: Snickareg. 2A, 582 26 LINKÖPING. Tel: 013-10 40 40. 

  Valberedning 
   Dag Henning,  013 100516  dag.henning@telia.com 
   Johanna Dahlgren,   0761-301544    johanna.dahlgren@iogt.se  
   Maria Hampusgård,   070-505 18 08    maria.hampusgard@gmail.com  

mailto:jan.sven.svensson@telia.com
mailto:gunillaragnarsson59@gmail.com
mailto:papperslisa@gmail.com
mailto:johan@ragnemalm.se
mailto:nattspilby@gmail.com
mailto:hello@gustavbylund.se
mailto:camillaoasen@gmail.com
mailto:larlin@lysator.liu.se
mailto:karhusaari.jimmy@gmail.com
mailto:linkoping@iogt.se
http://linkoping.iogt.se/
http://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping
mailto:dag.henning@telia.com
mailto:johanna.dahlgren@iogt.se
mailto:maria.hampusgard@gmail.com


 

Kalendarium 

Maj Datum Tid Aktivitet Läs mer 

Onsdag 13 18—19.30 
Föredrag om det nya distriktet IOGT-

NTO Sydost. Digitalt via nätet. 
Se sid 4 
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Tipspromenader 
Vi har kört Tipspromenaderna hela våren och som det ser ut nu kommer vi fort-

sätta maj ut då vi tar sommarlov. Vi har dock lite ändrade rutiner.  

 Vi accepterar inte deltagare med förkylningssymptom 

 Vi tillåter bara en person åt gången i luckan 

 Vi har satt ut en tavla och ritat ett streck en bit ut där kön ska börja 

 Vi uppmanar folk att hålla 2 meters avstånd i kön 

 Vi vädjar till deltagare att gå i sällskap på max 4 personer och att vänta in 

varandra vid frågetavlorna 

 Vi lånar inte ut pennor utan säljer dem för 2 kr styck till dem som inte har 

med sig 

Dessutom försöker vi hitta på skiljeuppgifter som man inte behöver känna och lyfta 

på. Vi har handsprit i kuren för personalen.  

Vi saknar fortfarande personal den 17 och 31 maj.  

Gunilla tar gärna emot frivilliga till de gångerna,  

tel 070-5883231, Epost: gunillaragnarsson59@gmail.com  

Besök gärna vår föreningssida på Facebook:  www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping  

och vår hemsida: http:linkoping.iogt.se  

mailto:gunillaragnarsson59@gmail.com
https://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping/
http://linkoping.iogt.se/

