
 

 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 170308 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  

 

Vi samlades på Kakmonstret där vi inledde med att äta tillsammans.  

Sammanträdet fortsatte sedan i Norrlandsrummet på Ordenshuset.  

 

§ 14. Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 15 Val av justeringsperson 

        Styrelsen utsåg Ann-Marie Lindgren till justeringsperson. 

 

§ 16 Godkännande av föredragningslista 

        Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.  

 

§ 17 Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll   

  Föregående protokoll hade sänts ut till alla ledamöter. Ingen hade några synpunkter på  

  protokollet som lades till handlingarna. 

  

§ 18 Årsmötet 8 april 2017  

- Årsmötet blir i Ordenshuset i Umeå, Sveasalen 

- Samling kl 09.30 med kaffe. 

- Sofia Elwer VLL föreläser om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. 

- Presentation av länskampanj om alkoholnormen. Ev. visa filmen ”Guldkant eller 

riskbruk” 

- Sopplunch kl 12.00 

- Årsmötet börjar 13.00 

- Presentation av ”Skriv Dig Själv”  

o Bjuder in Eva Emadén att presentera 

 Ann-Marie Lindgren bjuder in henne 

- Utdelning av gåva (från försäljning skiva ”Vit Jul”) till BRIS (sparar detta till senare 

tillfälle) 

o Carina Granberg gör en inbjudan till årsmötet 

o När det gäller förmiddagskaffe, sopplunch med smörgås och eftermiddagskaffe  

 1:a hand frågar Björn Bakfickan om de kan ordna med kaffe och 

sopplunch 

 2:dra hand 4K Ann-Marie Lindgren frågar 

 Sätter ett högsta pris på 75 kr 

- Valberedningens arbete pågår. 

 

 



§ 19 Handlingar till årsmötet 

- Ekonomisk rapport – Carina Granberg har gjort klart  

- Verksamhetsberättelse – Kerstin har påbörjat verksamhetsberättelsen.  

o När den är klar skickar hon den till samtliga i styrelsen för synpunkter.  

- Arbetsplan 2017 – Bertil har gjort ett förslag utifrån tidigare diskussioner 

o Efter en diskussion görs några tillägg av aktiviteter. Bertil renskriver arbetsplanen 

och lägger ut till alla i styrelsen. 

- Budgetförslag – Carina har gjort ett förslag till budget. Hon har tagit 30 000 kr från 

kapitalet till 2017 års budget. 

.                        -   

§ 20 Rapport: Rum i ditt hjärta 

- Bokningar – för tillfället inga nya bokningar 

- Inköp av böcker via NBV  

o NBV har gått med på att köpa 3 titlar i 8 exemplar. 

o Dessa ska kunna lånas för att användas i samband med studiecirklar 

 Margot får i uppdrag att köpa in dessa böcker. 

o Margot kommer att köpa in en ny väska till en av utställningarna. 

o De böcker som fattades i utställningarna är inköpta. 

§ 21 Rapport: Skriv Dig Själv 

- Cirkelinbjudan – NBV har haft en träff om skriv dig själv. 12 personer kom till träffen.   7 

personer anmälde intresse för att utbilda sig till ledare. 

- Marknadsföringskostnader – Det finns avsatt pengar för marknadsföring av ”Skriv Dig 

Själv” i 2017 års förslag till budget. 

             

§ 22 Rapport: länssamrådsgruppen ANDT 

Björn Hansson och Ann-Marie Lindgren var med på ett ANDT-möte 22/2. Man gick bland 

annat igenom ANDT-strategin. Ann-Marie lyfte frågan om att barnperspektivet måste 

komma fram tydligare. 

Det har nu beslutats om att det ska bli en Regionkommun med ett Region 

kommunfullmäktige. David Lindkvist från tullen berättade om de beslag som de gör för 

tillfället. Det görs stora beslag på olika transporter.  

Ny representant för IQ, Julia Lundström, presenterade sig. 

         Kommande möte med länssamrådsgruppen blir den 8/6, 18/9 och 5/12. 

 

§ 23 Övriga frågor                                 

- Styrelsen beslutade att nominera Ann-Marie till styrelsen för SEÖN för VLN       

- Ann-Marie är även med i BRIS-regionråd                               

- Må Bra Festivalen 2017 blir den 11/11 i Umeå. 

§ 24 Nästa möte                                        

        Nästa styrelsemöte beslutas bli i samband med årsmötet i Umeå 8/4  

                                                                              

                                              

      

 

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström                       Ann-Marie Lindgren     

Ordförande            Sekreterare                                Justerare 


