Protokoll fört vid VLN sammanträde
Tid: 170119 18.00 – 21.00
Plats: Umeå, Ordenshuset
Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Carina Granberg, Tina Engström. Ann-Marie
Lindgren, Margot Asplund, Henry Forsgren, Kerstin Sjöström och Eva Bratt (deltog via
videolänk)
Vi samlades på Gallerian där vi inledde med att äta tillsammans.
Sammanträdet fortsatte sedan på Ordenshuset.

§ 1. Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av justeringsperson
Styrelsen utsåg Margot Asplund till justeringsperson.
§ 3 Godkännande av föredragningslista
Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.
§ 4 Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll
Föregående protokoll hade sänts ut till alla ledamöter. Ingen hade några synpunkter på
protokollet som lades till handlingarna.
§ 5 Rapport: Landstingsstöd 2017
Västerbottens Läns landsting ger oförändrat stöd till VLN för 2017 – 70 000 kr.
§ 6 Rapport: Ge barnen en vit jul, aktiviteter. Ekonomi mm
- Umeå Blåbandsförening hade ”Ge barnen en vit jul” aktiviteter i olika kyrkor under
adventstid. De hade aktiviteter i Ålidhems kyrka, Vasakyrkan och Grisbackakyrkan.
- Vännäs IOGT-NTO hade aktiviteter där de delade ut tändsticksaskar och pratade om en
nykter jul för barnens skull.
- Rödålidens Blåbandsförening: Bjöd på glögg, sålde skivor, delade ut tändsticksaskar och
lyktor.
- Ersboda Nykterhetsförening delade ut tändsticksaskar på Ersboda FH.
- Brattsbacka IOGT-NTO har sålt skivor.
- Pluggannons ”Ge barnen en vit Jul” var publicerad varannan dag i VF och VK veckorna
innan jul.
- Det har kommit in 4000 kr på kontot för skivförsäljningen för tillfället. Det har sålts fler
skivor så ett överslag ger att det är sålt skivor för ca 6000 kr

.

-

§ 7 Rapport: Uppföljning till Må bra festival, anhörigträffar, studiecirklar etc.
-

-

2 dec sändes inspelningen från Må bra festivalen på TV
15 dec Umeå Blåbandsförening hade en träff med Harry Gustavsson på Grisbacka kyrka
på temat: ”Jag väljer min familj”. Det blev en intressant träff med bra diskussion. Publik
15 personer.
Studiecirklar kring böckerna i ”Rum i mitt hjärta” är startade i Brattsbacka och Rödåsel.
Brattsbacka har köpt in tio titlar av utställningen till sitt bibliotek.

§ 8 Rapport: Rum i ditt hjärta
-

-

-

att

Rödåliden hade utställningen under några veckor i slutet av 2016.
Det har ännu inte köpts in några av de böcker som fattas i utställningarna. Margot
planerar att ordna med detta.
För tillfället är utställningarna inte uppbokade. Alla i styrelsen försöker jobba för att
utställningarna används. Vi ska sträva efter att ha med utställningen på respektive
organisationers årsmöten.
Hur ska en visning av utställningen gå till? Olika tankar om detta togs upp, som t.ex. att
få en föreläsning i ämnet, ha demonstration av alkoholfria drycker, kan det vara möjligt
att komma in på en större arbetsplats som t.ex. Volvo som har eget bibliotek.
Det förs ett resonemang om det är möjligt att via NBV köpa in ett antal uppsättningar av
en del av de böcker som finns i utställningen för att kunna låna ut dem till de som vill
anordna studiecirkel. Margot hör med NBV om det är möjligt att ordna med detta.
Det måste beställas fler foldrar. Vi avvaktar med att beställa ny till dess att vi vet ifall det
blir aktuellt med utlåningsböcker. Styrelsen beslutar:
när vi vet hur det blir med utlåningsböcker beställa 1000 ex av foldern.

§ 9. Rapport: Bokslut 2016
Vinst vid årets slut för VLN 24 132 kr. Totala tillgångar i VLN vid året slut: 116 605 kr.
§ 10. Rapport: länssamrådsgruppen ANDT
Björn Hansson och Ann-Marie Lindgren var med på ett ANDT-möte i slutet av december.
Det pratades i positiva ordalag om VLN:s konferens ”Trygg uppväxt” 161015.
VLN:s representanter framförde att VLN har planer för att genomföra en liknande dag
under 2017 på temat ”Alkohol och arbetsliv”.
Det har gjorts en ”Väntrumsstudie” med drygt 500 deltagare på temat ”Våld i nära
relationer”. Sofia Elwer folkhälsostrateg på Västerbottens läns landsting redogjorde för
den. En intressant studie. Mats Lövgren CAN informerade om deras verksamhet.
Tomas Vallberg pratade doping. Alexander Burman representant för IQ har slutat. Han
kommer att ersättas av en annan representant.
”Älskade förbannade tonåring” Ulla Nilsson länsstyrelsen informerade om det pågående
projektet som riktar sig till tonårsföräldrar och ska stötta i föräldrarollen.
ANDT-strategin har omarbetats. Den finns nu som ett förslag.
Björn var även med på SEÖN medlemsmöte den 9/12 på Solviks folkhögskola, Frostkåge.
Tema: Civilsamhället och storregionfrågan. En fråga som kort tid efter mötet blev inaktuell
eftersom det togs beslut att avbryta processen att bilda en Norrlandsregion.

§ 11. Årsmötet 8 april 2017
-

-

Det är sedan tidigare beslutat att årsmötet ska vara den 8 april.
Förslag att vi ska vara i Ånäset. Björn Hansson tar kontakt med föreningen i Ånäset och
hör om det är möjligt att vara där. Alternativ lokal, Ordenshuset, är prel. bokad.
Carina Granberg ber Åke Eriksson att lägga in kallelse till årsmötet på hemsidan
Vi ska höra med Sofia Elwer folkhälsostrateg Västerbottens läns landsting om hon har
möjlighet att vara med och redogöra för den Väntrumsstudie på temat ”Våld i nära
relationer” som har gjorts. Alkoholnormen är också ett intressant ämne för henne. AnnMarie hör med henne om hon kan medverka. Alternativ programpunkt ”Write Your
Self”. Ann-Marie Lindgren hör efter om det är möjligt.
Kerstin Sjöström gör ett förslag till verksamhetsberättelse.
Bertil sätter ihop kallelse och föredragningslista.
Carina gör den ekonomiska berättelsen.

§ 12. Diskussion om förslag till verksamhetsplan och budget 2017, årshjul
Carina gör ett första utkast till budget utifrån bl.a. det underlag som skickats till
Västerbottens läns landsting och de diskussioner som förts i styrelsen. Följande punkter är
att beakta:
o Uppföljningskväll på temat ”Trygg uppväxt”.
o Konferens Alkohol och Arbetsliv – till hösten.
o Aktiviteter på temat Alkoholfria arenor.
o Utveckling av ”Rum i mitt hjärta” ”Write Your Self – skrivarverkstad. Ett globalt
skrivprogram som hjälper människor att bearbeta trauman.
o Uppmärksamhetsveckan CAN v. 7 – Spela roll!
o Sober october.
§ 13 Nästa styrelsemöte, förslag 6-9 mars
Nästa styrelsemöte blir den 8/3 på Ordenshuset, Umeå. Börjar som vanligt kl. 17.00 med att
de som har möjlighet äter tillsammans. Sedan styrelsemöte från kl.18.00.
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