Protokoll fört vid VLN styrelsesammanträde
Tid: 170511 17.00 - 21.30
Plats: Ordenshuset, Umeå
Närvarande: Björn Hansson, Bertil Forsberg, Ann-Marie Lindgren, Tina Engström,
Carina Granström och Kerstin Sjöström
Ej närvarande: Carl-Axel Hedström och Margot Asplund hade meddelat förhinder.
Vi började med att äta en lättare middag på kakmonstret. Susanne Perneholm arrangör av "Må Bra
festivalen" deltog vid middagen och berättade om Må Bra festivalen.
§ 33 Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 34 Val av justeringsperson
Mötet utsåg Tina Engström till att justera protokollet.
§ 35 Godkännande av föredragningslista
Styrelsen godkände den föreslagna dagordningen.
§ 36 Anmälan av årsmötesprotokoll
Protokollet från årsmötet gicks igenom. Efter några justeringar godkändes protokollet och
lades till handlingarna.
Det fördes ett resonemang om möjligheten att få fler personer att komma till årsmötet.
Mötet beslutade:
att
frågan ska lyftas senare för ett vidare resonemang.
§ 37 Protokoll från konstituering 8 april 2017
Protokollet från konstituerande mötet gicks igenom och godkändes.
§ 38 Uppdateringar på hemsidan
Eftersom det skett en del förändringar i styrelsen behöver det göras en del ändringar på
VLN:s hemsida. Mötet beslutade:
att
sekreteraren meddelar Åke Eriksson de ändringar som ska göras på hemsidan.
att
alla i styrelsen går in på VLN:s hemsida och kontrollerar respektive
medlemsorganisationers kontaktuppgifter.
§ 39 Överläggning med Susanne Perneholm, Må Bra festivalen
Susanne Perneholm berättade om drivkraften bakom att anordna Må Bra festivalen.
Fortsätter med ett resonemang omkring hur VLN:s höstseminarium kan läggas upp för att
knyta an till Må Bra festivalen. Mötet beslutade:
att
VLN ska delta vid Må Bra festivalen 171111
att
vi undersöker om det är möjligt att VLN har ett miniseminarium på Må Bra
festivalen på temat ”Anhöriga till missbrukare i arbetslivet”.
att
Ann-Marie Lindgren tar kontakt med FBE-konsult angående miniseminarium.
att
Carina Granström blir VLN:s kontaktperson gentemot Må Bra festivalen.

§ 40 Rapport från träff om FNV, vidare åtgärder kring annonsering
Björn Hansson har hållit i en träff, där den samlade nykterhetsrörelsen bjudits in, för att samla
ihop de aktiviteter som är aktuella inför folknykterhetens vecka. Det var ett 15-tal personer
med på mötet. Björn redovisade de aktiviteter som planeras. Mötet beslutade:
att
VLN bekostar en gemensam annons för att uppmärksamma på vad som planeras.
Eftersom det är många olika arrangemang som planeras får det bli en allmän annons
som hänvisar till VLN:s hemsida där de olika arrangemangen kommer att läggas upp.
att
annonsen får kosta som mest ca 5000 kr.
att
Carina Granström ansvarar för att formulera och skicka in annonsen.
§ 41 Rapport om ”Rum i ditt hjärta”
För närvarande är ingen av utställningarna uppbokade. Det är klart med att utställningen får
förvaras på NBV:s kontor när den inte används.
§ 42 Rapport om ”Skriv Dig Själv”
Det har genomförts utbildning, via NBV, av handledare till ”Skriv Dig Själv”. Mötet
beslutade:
att
vi ska höra efter om någon från NBV kan komma till styrelsen för att berätta om
nuläget när det gäller ”Skriv Dig Själv”.
§ 43 Beslut om uppföljningskväll för konferensen ”En trygg uppväxt”
Det har beslutats att vi ska ha en uppföljning på konferensen som hölls på temat ”En trygg
uppväxt”. Mötet beslutade:
att
ha ett efter jobbet arrangemang 7/6 med början kl 17.00 med enklare middag.
att
Ann-Marie Lindgren hör efter om NBV-lokalen är ledig samt gör inbjudan.
att
undersöka om Anna-Karin Bäck och Anneli Jonsson kan
medverka med information om ”Föräldrakraft”.
§ 44 Övriga rapporter
- Ordföranden har skickat in rapporten till Västerbottens läns landsting om hur bidraget för
2016, från VLL, har använts.
- Ann-Mari Lindgren rapporterade om att det planeras en konferens ”Guldkant eller riskbruk
– om äldre och riskbruk”. Det kommer eventuellt en förfrågan om ekonomiskt bidrag för att
anordna den.
- Ann-Marie har varit på Föreningen Fruktdryckers årsmöte. De har tidigare fått bidrag från
Systembolaget. Det bidraget kommer att upphöra. Resonemang om hur vi kan använda
Föreningen Fruktdrycker i våra arrangemang.
§ 44Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 12/6 kl 18.00. De som har möjlighet träffas kl 17.00 för att äta en
enklare middag tillsammans. Plats för middagen meddelas senare.
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