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Välkommen som värvare!
Tips och bra idéer kan du hitta i vår värvarmanual, 
som du kan beställa via vår hemsida.
Nedan ser du hur vi under 2015, via vår premietrappa, 
väljer att tacka våra värvare. Har du några frågor är 
du alltid välkommen att kontakta oss som jobbar med 
medlemsvärvning.

Lycka till – bästa värvarhälsningar
Robert Lindh  
robert.lindh@iogt.se
0733-72 62 19

Winnie Blom-Jensen           
winnie.blom-jensen@iogt.se
0701-90 84 61

Lizzette Masterson
lizzette.masterson@iogt.se
0701-90 84 03

Premietrappan 2015
När din nyvärvade medlem har betalat sin medlems-
avgift, får du som värvare en premie som tack för din 
insats. För att få värvarpremien måste du naturligtvis 
själv ha betalat din medlemsavgift. 
Premien är personlig och kan inte överlåtas. För var 
och en av de första tio medlemmarna du värvar under 
2015 får du även två lotter från IOGT-NTO:s Miljon-
lotteri. Du som värvar 3 eller fler nya medlemmar får 
dessutom välja saker eller upplevelser ur vår premie-
trappa.
Det lönar sig alltså att värva. Tre goda ting: en ny 
medlem får uppleva IOGT-NTO, du får en fin premie 
och IOGT-NTO får en ny medlem!
Vill du ha fler värvartips kan du, som sagt, beställa 
vår värvarmanual samt annan värvarmaterial via vår 
hemsida: http://iogtntointern.shop.textalk.se/sv/var-
varmaterial/ 

Årets premietrappa 2015 för värvningen:       
Antal nya betalande  Premie (med reservation för ev änd- 
medlemmar  ringar) 
 

 1–10  Två lott per medlem från  IOGT-NTO:s  
   Miljonlotteriet

 3  Produkter till ett värde av 200 kr ur IOGT- 
   NTO:s webshop eller Presentkort på 200 kr  
   för att betala deltagande i IOGT-NTO:s  
   centrala aktiviteter (giltighet tom 30-06-16)

 5  Produkter till ett värde av 400 kr ur IOGT- 
   NTO:s webshop ellerPresentkort på 400 kr  
   för att betala deltagande i IOGT-NTO:s  
   centrala aktiviteter (giltighet tom 16-06-30)

 10  Produkter till ett värde av 1 000 kr ur IOGT- 
   NTO:s webshop ellerPresentkort på 1000 kr  
   för att betala deltagande i IOGT-NTO:s  
   centrala aktiviteter (giltighet tom 16-06-30)

 20  Weekendupplevelse 30-31 maj eller  
   Weekendupplevelse 14-15 november (För  
   två personer, 40 nya medlemmar)

 30  Långweekendresa 27-30 augusti till  
   Prag eller Långweekendresa 10-13  dec  
   till London eller Julresa till Frankrike  
   (skidor), prel. 19-27 dec (För två, 60 nya  
   medlemmar)

Du som vill delta på resorna måste anmäla ditt intr- 
esse senast en månad innan aktiviteten genomförs. 
Senast två veckor innan avresa ska antalet betalande nya 
medlemmar vara registrerade. För långweekendsresorna 
gäller att minimum 5 värvare ska vara anmälda.

Jag vill bli medlem i IOGT-NTO och 
accepterar medlemslöftet
 Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-

NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att 
ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika 
eller andra gifter med berusande effekt.

* NAMN (texta tydligt)   

* GATUADRESS   

* POSTNUMMER (5 siffror)  _ _ _ _ _

* POSTORT   

* PERSONNUMMER  _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _   R MAN       R KVINNA

 TELEFON                                                  MOBIL                         

 E-POST (texta tydligt)   

 R Jag vill vara med i en lokalförening

   Ev önskad förening    

 R Jag vill vara direktansluten
  
 IOGT-NTO är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i 

samband med din medlemsansökan. Personuppgifterna kommer IOGT-NTO att 
använda för att föra medlemsregister och behandlas inom ramen för IOGT-NTO:s 
verksamhet. De kan också komma att överlämnas för behandling till annan part 
som IOGT-NTO har ett avtal med, exempelvis för administration av medlems-av-
gifter eller för erbjudanden om tjänster och produkter till dig som medlem.

Jag accepterar medlemslöftet och godkänner hantering av mina uppgifter i enlighet med ovan 
angivna text.

* NAMNTECKNING   

* Obligatoriska uppgifter

 VÄRVARENS NAMN                                           

 PERSONNUMMER  _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _  Kampanjkod                          


