
I och med att 2006 blev 2007 så lämnade Anna-Karin Nilsson och Hanna 
Rönnmark UNF:s trygga famn och blev i stället medlemmar i IOGT-NTO. 
För att inte övergången skulle kännas allt för hemsk fick de ett välkomst-
brev från den fejkade föreningen Nordsjöns Hopp.  
 
1994 var jag ledare i föreningen UNF 904 Röbäck som Hanna och A-K blev 
medlemmar i. UNF Röbäck hade verksamhet i några år innan Hanna och 
A-K flyttade över till Umeås största UNF-förening, UNF 177 Björksta. 
Sedan dess har de fortsatt att vara aktiva i UNF, även efter att de flyttat 
söderut och numera båda hamnat i Göteborg. 
 
Eftersom jag i välkomstbrevet från Nordsjöns Hopp överdrev det mesta och 
dessutom fyllde brevet med ledtrådar till UNF Röbäck-tiden trodde jag att 
jag ganska snart skulle få ett telefonsamtal där de hade synat bluffen. 
 
Nu visade det sig att båda lät sig luras. A-K skrev om de hemska trivsel-
reglerna på sin blogg (http://britt.blogg.se) och Hanna besökte IOGT-NTO:s 
distriktsexpedition i Göteborg för att få reda på vad det finns för underliga 
IOGT-NTO-föreningar i distriktet. IOGT-NTO:s MedlemsService i Stock-
holm fick samtal från båda där de omedelbums ville byta förening. 
 
Inte förrän jag ringde upp dem och började fråga om hur det kändes att bli 
Iggis började polletterna att trilla ner. 
 
På nästa sida finns brevet i sin helhet. Jag har dessutom kommenterat det 
med sådana här pratbubblor för att visa vad A-K och Hanna skulle ha 
kunnat lägga märke till.  
 
På A-K:s blogg utlovas nu ”århundradets hämnd”. Vi får väl se hur de 
lyckas med detta. 
 
 
 
Johan Svens 
johan@iogt.se 
 
 
 
PS. Ett tack till min fru Marie för hjälp med att få fram fördomar om Iggis-
föreningar. Dessutom ett tack till Magnus Falk som hjälpte till att se till att 
breven blev poststämplade i Göteborg. 

johan.svens
Anteckning
Exempelpratbubbla.



 Göteborg den 1 januari 2007 
 
 
 
 
Välkommen till Lf 1548 Nordsjöns Hopp!!! 
 
Som ordförande i IOGT-NTO:s lokalförening 1548 Nordsjöns Hopp vill jag välkomna dig som ny medlem till 
föreningen. Vi har fått meddelande från Förbundet att du har valt vår förening för ditt medlemskap i IOGT-NTO och ser 
fram emot att snart få se dig på någon av föreningens sammankomster. Varför inte komma på föreningsårsmötet nu på 
måndag den 8 januari? I år ska vi bland annat ta ställning till förslaget att låta ungdomarna använda föreningslokalen till 
sin pysselverksamhet samt utse ombud till NBV:s årsmöte. I samband med årsmötet kommer vi också att visa vår 
uppskattning till våra medlemmar som uppnått 50, 60 och 70 års medlemskap. 

LOKAL MEDLEMSAVGIFT 
På torsdag eftermiddag (5/1) kommer föreningens kassör Lennart Sjödin att åka runt till samtliga medlemmar för att 
samla in den lokala medlemsavgiften. I år ligger avgiften på 225 kronor och vi ber dig att ha jämna pengar framme när 
Lennart kommer. Ha gärna lite extra pengar redo så att du kan passa på att köpa några av de lotter som Lennart har med 
sig. Överskottet från alla lotterier går till underhållet av föreningens Sommarhem. 

TRIVSELREGLER 
Föreningen har några trivselregler på sammankomsterna som vi hoppas att du som ny medlem respekterar: 
* Kom i tid: Av respekt till övriga medlemmar ber vi dig se till att vara ute i god tid till föreningens träffar. Som vi 
brukar säga: Kan man inte komma i tid kan man lika gärna stanna hemma. 
* Internet: Många av våra äldre medlemmar blir stressade av allt prat om Internet, WWW, E-post och Mobiltelefoner i 
dagens TV- och radiosändningar. Därför har styrelsen beslutat att vår verksamhet ska vara ett ställe där man ska slippa 
bli påmind om dessa moderna påfund. 
* Specialkost: På föreningens träffar serveras ingen specialkost. Det skulle vara allt för påfrestande för vår 
fikakommitté om de skulle vara tvungna att ta alla dessa hänsyn. För övrigt anser vi att specialkost inte behövs. När vi 
var unga var det ingen som höll på med sådant och alla mådde finfint. 

FÖRENINGENS VERKSAMHET 
Här kommer några exempel på årets sammankomster (Fullständigt program för hela året skickas naturligtvis ut direkt 
efter föreningsårsmötet). 8/1 Föreningsårsmöte (se ovan), 2/3 Författaren Per-Erik Andersson kommer till föreningen 
och berättar om sin nya bok ”Från mast till lappkåta”. 6/3 Lorens Nilsson föreläser på temat ”Planet eller dvärgplanet – 
det är frågan?”. 12/3 NYHET! Föreningen hänger på den senaste trenden och börjar med STAVGÅNG. 6/4 
Medlemmen Agneta van der Nees recenserar boken ”Korpralen som teg”, 30/5 Vårstädning av föreningens 
Sommarhem i Bäckeröd (kör länsväg 904 till mejeriet, fortsätt cirka 5 km och sväng sedan höger vid båtaffären, följ 
sedan skyltarna).  
Som alltid serverar föreningens fikakommitté under ledning av Ingegerd Lagerkrantz det goda Gevaliakaffet på alla 
sammankomster. (Damerna i fikakommittén har för övrigt en plats ledig sedan Siri Bergström bröt lårbenshalsen.) 

KONGRESS I UPPSALA 
Missa heller inte föreningens bussresa till kongressen i Uppsala 4-8 juli. Vi har blivit inbjudna av vår vänförening i 
Gunsta som har lovat att ställa upp med inkvartering för alla våra medlemmar som besöker kongressen. I gengäld har vi 
lovat att göra detsamma för deras medlemmar 2009 då kongressen hålls här i Göteborg.  

HEMLIG RESA 
På tal om bussresa så går årets ”HEMLIGA RESA” av stapeln den 17/11. Vi minns alla hur trevligt vi hade det förra 
året, kanske särskilt när vi kom fram till blomsterträdgården vid Vätterns strand och hur vi på vägen dit fick möjlighet 
att beskåda Sundholmens nya vindkraftverk. 
 
Som sagt är det en ära att välkomna en ny medlem vår förening. Har du några frågor är du välkommen att ringa mig på 
telefon 031-36 35 04. Jag ser fram emot att se dig snart på någon av föreningens sammankomster! God fortsättning på 
det nya året! 
 
IOGT-NTO Lf 1548 Nordsjöns Hopp 
 
 
 
Sven Martinsson 
ordförande 

johan.svens
Anteckning
Hannas hemtelefon hemma i Skravelsjö, Umeå, slutade på 15, A-K:s på 48.

johan.svens
Anteckning
Pysselverksamhet är väl det enda som UNF-föreningar håller på med?

johan.svens
Anteckning
Hanna jobbar på NBV.
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Anteckning
Lennart Schedin, UNF-profil från Umeå.
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Anteckning
Alla telefonnummer i Skravelsjö börjar på 225.
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Anteckning
Åtminstone A-K brukar vilja ha specialkost och gick förstås igång på denna "trivselregel".
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Anteckning
Anders Edlund, hjälpledare på UNF 904 Röbäcks idrottsaktiviteter, fullständigt namn Per Erik Anders Edlund.
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Anteckning
I Skravelsjö finns en lappkåta som har fått sig ett och annat grillbesök.
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Anteckning
Lorens, IOGT-NTO-profil från Umeå.
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Anteckning
Agneta Näsman, ledare för UNF 904 Röbäcks aktiviteter
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Anteckning
Agneta bodde på Korpralsvägen på Teg i Umeå.
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Anteckning
Orten Röbäck uttalad med en mer västsvensk dialekt.
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Anteckning
UNF 904 Röbäck hette föreningen som A-K och Hanna först var aktiva i.
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Anteckning
Hannas födelsedag.
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Anteckning
A-K:s födelsedag.
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Anteckning
Min födelsedag.
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Anteckning
Klockren vägbeskrivning av hur man tar sig hem till A-K:s och Hannas respektive föräldrahem i Skravelsjö.

johan.svens
Anteckning
Udda föreningsaktivitet 2: Besök vid bron som var med i den där Gevaliareklamen med bungyhoppet.
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Anteckning
Byt ut riktnumret till 018...
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Anteckning
Mitt fullständiga namn: Johan Martin Svens. Frågan är om A-K och Hanna sett bluffen ens om jag undertecknat brevet med mitt eget namn?
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Anteckning
Självklar händelse för en IOGT-NTO-förening med medlemmar i sina bästa år.
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Anteckning
Kanske något överdrivna trivselregler i den här föreningen?
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Anteckning
Alla IOGT-NTO-föreningar brukar vara på hugget.
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Anteckning
Som sagt... På hugget!
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Anteckning
Visst heter alla IOGT-NTO-föreningar typ såhär?
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Anteckning
Udda föreningsaktivitet 1: Besök vid TV-masten utanför Vännäs.
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Anteckning
Internt skämt: Planeten Skravelsjö.
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Anteckning
Jag är medlem i föreningen Funbo Framtid i Gunsta utanför Uppsala,
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Anteckning
Udda föreningsaktivitet 3: Besök vid Holmsunds vindkraftverk utanför Umeå.
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Anteckning
Här slutade tydligen både A-K och Hanna att läsa och kastade sig i stället på telefonen för att ringa MedlemsService för att byta förening.
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Anteckning
IOGT-NTO-föreningar är alltid först med det senaste.
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Anteckning
Tjänster och gentjänster, allt för att hålla nere kostnaderna för snåla nykterister.




