IOGT-NTO Halland • •

• DET NYA MEDLEMSKAPET

Sobra tankar
En hel dags frosseri i erfarenhetsutbyte!

16—17 september 2011 i Halmstad
Konferensramar
Del 1: Fredag 16 september kl 18.00 - 21.30
i IOGT-NTO-lokalen, Kärleken, Halmstad

Samvaro och upprättande av morgondagens schema

Del 2: Lördag 17 september kl 9.00 - 17.00
i IOGT-NTO:s lokaler på Muraregatan 30,
Halmstad
Deltagarnas föreläsningar

Gilla!
På lördagen medverkar

Brit Stakston
på knytkonferensen. Hon är en av
Sveriges mest anlitade föreläsare
och debattörer när det handlar om
sociala medier.
Under september släpps hennes bok
”Gilla!”. Det är en guide om sociala
medier för idéburna organisationer
och reflekterar över om nya digitala kommunikationskanaler påverkar formellt och informellt engagemang
inom det civila samhället.

Konferensen är kostnadsfri!

Att delta på denna knytkonferens är gratis för den som
är medlem i IOGT-NTO. Enda kravet är att du betalat
din medlemsavgift för 2011. I priset ingår middag fredag kväll samt fika och lunch under lördagen. I priset
ingår ingen övernattning. Däremot kan vi erbjuda övernattning i dubbelrum för 495:-/pers vid rumsdelning.
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Anmälan

Anmälan till Knytkonferensen Sobra
tankar sker enklast genom att gå in på
www.iogt.se/utbildningar.
Eventuella frågor besvaras av Johnny
Mostacero 0733-72 62 14 eller via
mejl johnny.mostacero@iogt.se

Välkommen
till någonting helt nytt!

