
Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping 

Årsmötesupplaga 2021 



Ledare 

Nu är det snart dags för föreningens årsmöte, där vi bestämmer vad som ska 

hända i föreningen under det kommande året. I år blir det för första gången ett 

helt digitalt årsmöte. Se inbjudan längre ned i tidningen. 

Ett sätt att göra saker är att engagera sig i föreningens verksamhet på olika 

sätt - att sitta i styrelsen eller i en arbetsgrupp, eller att ansvara för någon före-

ningsträff. Eller att vara den som upptäcker att kommunen eller regionen dis-

kuterar en fråga som ligger oss nära och där vi behöver göra våra röster hörda. 

Ta också tillfället i akt att vara med och spåna om hur föreningens verksamhet 

ska se ut nästa år på arbetsplaneträffen i januari. 

Lisa Hallingström 

Ordförande 

 

5602:an är en digital tidning som skickas ut via epost till medlemmarna i 

IOGT-NTO-föreningen och andra intresserade. 

Om du vill få tidningen via epost till dig skicka din epost till 

Årsmötesupplaga 

Välkommen till år 2021s första upplaga av 5602:an, nämligen den extra års-

mötesupplagan. I detta speciella extra nummer ingår en inbjudan till arbets-

planeträffen och kallelse till årsmötet såväl som en instruktion till hur Lifesize 

används. Lifesize är ett program som har använts tidigare vid föreningens di-

gitala aktiviteter och kommer användas under arbetsplaneträffen respektive 

årsmötet som endast kommer vara digitalt.  

Vi hoppas att det kommer återgå mer och mer till hur vardagen såg ut innan 

Covid-19 ju längre tiden går in på året och att 2020 inte var allt för dåligt.  

Natalie och Jimmy 

Mediekommittén  



Inbjudan  

Arbetsplaneträff 

Något du gått och tänkt på som du vill genomföra med föreningen eller något 

som saknats under 2020? Styrelsen bjuder in dig och alla som är intresserade 

av aktiviteter under 2021 till våran årliga Arbetsplaneträff. Denna hålls helt 

digitalt den 16 januari mellan 10:00-12:00 via programmet  

Lifesize (använd länken nedan). Det går även bra att mejla åsikter eller för-

slag till Lisa genom papperslisa@gmail.com  

 

Varmt välkomna! 

https://call.lifesizecloud.com/5565498  

Kallelse  

Årsmöte med IOGT-NTO 5602 

Välkommen till årsmöte med föreningen IOGT-NTO 5602 som går av stapeln 

söndag 7 februari kl 15 på Lifesize genom länken https://

call.lifesizecloud.com/5565498  

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar där handlingarna kommer att göras 

tillgängliga digitalt i mötet från kl 14:00. Vi hoppas att just DU vill delta och 

bidra med dina åsikter och idéer för att göra vår förening och dess verksamhet 

ännu bättre. 

Det går också väldigt bra att skriva motioner till årsmötet. Styrelsen behöver 

få motionen senast två veckor före årsmötet, det vill sägas senast 24  

januari. Skicka den gärna till styrelsen5602@iogt.se 

Lifesize går att använda med en vanlig Chrome- eller Chromium-webbläsare - 

du behöver inte installera något särskilt för att vara med.  

Efter avslutade årsmötesförhandlingar är tanken att vi stannar kvar en stund i 

det digitala rummet och fikar tillsammans. 
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Instruktion för Lifesize (endast för Windows) 

Här nedan är en instruktion för användning av programmet Lifesize. Siff-

rorna i instruktionen motsvarar siffrorna på bilderna. Är något oklart eller om 

du behöver hjälp kontakta Jimmy på karhusaari.jimmy@gmail.com  

1. Tryck på följande länk: https://call.lifesizecloud.com/5565498 . Om det 
inte fungerar kopiera och klistra in den i en webbläsare, exempelvis 
Chrome eller Microsoft Edge.  

2. Efter att sidan laddat så bör du mötas av bilden nedan. 

3. Tillåt användandet av din mikrofon och kamera genom att trycka på 
tillåt, det ger endast programmet tillåtelse och sätter inte på något. 

4. Fyll i ditt namn, t.ex. Jimmy, så vi känner igen varandra under mötet. 
Endast förnamn räcker, men vill du fyll i efternamn går det bra.  

5. (Fyll i mejladress om du vill, men det behövs inte). 

6. Tryck i rutan att du godkänner villkoren.  

7. Tryck sedan på knappen för att gå med i mötet 
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Instruktion för Lifesize (endast för Windows) 

8. Knappen stänger av eller sätter på din mikrofon. 

9. Knappen stänger av eller sätter på din eventuella webbkamera 

10. Genom knappen lämnar du mötet. (Du kan fortfarande återansluta ge-
nom att börja om med punkt 1.) 

11. Knappen visar eller döljer text-chatten.  

12. Knappen räcker upp din hand i mötet. Detta gör du för att visa att du vill 
säga något. 

13. Knappen öppnar upp en till meny, bland annat med inställningar. 

 

Återigen, om något är oklart eller om du behöver ytterligare tveka inte att 
kontakta Jimmy på karhusarri.jimmy@gmail.com.  
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Föreningstidningen 5602:an 

Natalie Söderpil Jakauby, Rydsvägen 256A, 584 34 Linköping 

  076 814 07 33   nattspilby@gmail.com  

Jimmy Björnholm, Rydsvägen 282, 584 39 Linköping   

  070 045 80 03   karhusaari.jimmy@gmail.com  

Styrelsens kontaktinformation 

Ordförande    Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping 

                            070 496 80 66  papperslisa@gmail.com  

Vice ordf.      Johan Ragnemalm, Tornhagsvägen 15, 582 37 Linköping    

                            070-877 82 48  johan@ragnemalm.se  

Sekreterare    Natalie Söderpil Jakauby, Rydsvägen 256A, 584 34 Linköping 

                            076 814 07 33  nattspilby@gmail.com  

Kassör           Gustav Bylund, Kaptensgatan 19A, 582 12 Linköping 

                            073 026 26 86  hello@gustavbylund.se 

Studieledare  Camilla Ringström, Ödegårdsgatan 8, 587 24 Linköping   

                            070 301 88 94  arbetsmyran72@icloud.com 

Ersättare       Jimmy Björnholm, Rydsvägen 282, 584 39 Linköping   

                            070 045 80 03   karhusaari.jimmy@gmail.com 

Ersättare       Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping   

                            070 301 88 94   larlin@lysator.liu.se 

Övrig information 

Föreningens hemsida: https://iogtlinkoping.se/  

Facebook: https://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping/  

Distriktsexpedition: Snickareg. 2A, 582 26 LINKÖPING. Tel: 013-10 40 40. 
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Kalendarium 

Aktivitet Månad Datum Tid Läs mer  

 Arbetsplaneträff Januari 16 10:00-

12:00 

3 

 Årsmöte Februari 7 15:00 3 

 

Efter arbetsplaneträffen och årsmötet kommer det fyllas på med ytterligare 

aktiviteter i kalendariet. 


