
 

 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 170612 18:00 – 21:00    

Plats: Umeå, Ordenshuset  

 

Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Carina Granberg, Tina Engström, Margot Asplund 

och Ann-Marie Lindgren  

 

§ 46 Öppnande  

Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 47 Val av justeringsperson 

Styrelsen utsåg Margot Asplund till justeringsperson. 

 

§ 48 Godkännande av föredragningslista 

Tillägg: §8) Rapport från ANDT-strategi samt Väven Panorama. §6b) Inför Sober October 

 Med föreslagna tillägg godkände styrelsen den föreslagna dagordningen.  

 

§ 49 Anmälan av föregående sammanträdesprotokoll   

Föregående protokoll hade sänts ut till alla ledamöter. Protokollet lades till handlingarna. 

  

§ 50 Rapport från FNV  

Björn Hansson rapporterade att ett 20-tal aktiviteter runt om Västerbotten genomfördes av VLN:s 

medlemsorganisationer. Ett flertal av arrangemangen uppmärksammades i lokalpressen. VLN stod 

för gemensam annonsering av arrangemangen i lokalpressen.  

 

Ann-Marie Lindgren rapporterade att Blå Bandet tilldelat Ewa-May Karlsson, ledamot i EU:s 

Regionkommitté, Blåbandsäpplet för sitt arbete för en gemensam alkoholstrategi inom EU. Ewa-

May uppmärksammades på det traditionsenliga firandet under Folknykterhetens Vecka i Vindeln 

  

§ 51 Skriv Dig Själv  

Eva Emaden, NBV besökte styrelsen för att informera om projektet Skriv Dig Själv. Tre 

handledare är nu utbildade, informationskvällar och workshops planeras inför hösten. Eva och 

styrelsen diskuterade samarbetsformer och informationsutbyte för att nå intresserade inom 

medlemsorganisationerna. Eva flaggade särskilt för NBV:s workshop: Skriv Dig Själv på Väven i 

början av september i samband med kulturdagarna Väven Panorama.  

Styrelsen diskuterade fördelen med att utse en kontaktperson för arbetet med Skriv Dig Själv.  

 

Styrelsen beslöt: 

   

att Välja Ann-Marie Lindgren som VLN:s kontaktperson för Skriv Dig Själv i 

samarbetet med NBV 

att  VLN erbjuder sig att vara medarrangörer för NBV:s deltagande på Kulturdagar, 

Väven Panorama samt därigenom bidra med 5 000 kr   

att Verka för att utställningen Rum i Ditt Hjärta finns med på arrangemang inom  

 projektet: Skriv Dig Själv 



  

§ 52a Uppföljningskväll för konferens En Trygg uppväxt 

Den planerade uppföljningskvällen sköts upp till hösten. Ann-Marie Lindgren tar kontakt med 

NBV för att bestämma ett datum till hösten för uppföljningskvällen 

 

§ 52b Inför Sober October 

Förslaget att ta initiativ till ett planeringsmöte inför Sober October för medlemsorganisationerna 

diskuterades.  

Styrelsen beslöt 

att kontakta NBV med förslaget att anordna verksamhetsråd runt om i Västerbotten för 

 att samordna medlemsorganisationerna inför Sober October. Förslagsvis v34 

att Björn kontaktar NBV i frågan 

att I det fall NBV inte har möjlighet att anordna verksamhetsråd bjuder Björn in  

medlemsorganisationer för ett samråd v34 

 

§53 Höstens konferens om medberoende och arbetsliv    

Bertil Forsberg har kontaktat Helena Lindgren, VD på FBE-konsult för att knyta upp föreläsare till 

konferensen. Konferensen läggs förslagsvis v47. Björn Hansson har varit i kontakt med Jeanette 

Lundberg, Studenthälsan som kommer att undersöka om Universitetet kan stå för lokaler. Tony 

Boman, Länssamrådsgruppen står för förplägnad. Bertil Forsberg kontaktar Tony Boman, Jeanette 

Lundberg samt Helena Lindgren för planering av konferensen.  

 

Styrelsen beslöt 

 

att VLN står för kostnader för föreläsning   

 

att Ansöka om föreläsarbidrag från CAN 

                                                                           

§54 Rapporter Länssamrådsgruppen 

a) Ann-Marie Lindgren berättade om två nyligen publicerade rapporter: 

 

- Riskbruk, utsatthet och psykisk ohälsa 

www.vll.se/VLL/Filer/Riskbruk,%20utsatthet%20och%20psykisk%20ohälsa.pdf 

- Berusningsdrickande i studentlivet 

www.iq.se/public/assets/Documents/Berusningsdrickande_i_studentlivet.pdf 

 

Länk till rapporterna läggs på VLN:s hemsida. 

b) Ann-Marie Lindgren rapporterade om den nu antagna ANDT:s alkoholstrategi. I den lokala 

delen lyfts barnens rätt till alkoholfria miljöer fram. Arbetet inleds nu skapa en aktivitetsplan i 

enlighet med alkoholstrategin. Aktivitetsplanen avser att sammanställa länets samtliga planerade 

aktiviteter i kalenderform. Björn Hansson får i uppdrag att hålla aktivitetsplanen uppdaterad 

genom att 4 gånger per år kontakta medlemsorganisationernas distriktsstyrelser för att inventera 

inplanerade aktiviteter. Björn Hansson kontaktar medlemsorganisationerna för att uppmana dem 

att skicka information om sina erbjudanden om sommarens alkoholfria mötesplatser.  

http://www.vll.se/VLL/Filer/Riskbruk,%20utsatthet%20och%20psykisk%20ohälsa.pdf
http://www.iq.se/public/assets/Documents/Berusningsdrickande_i_studentlivet.pdf


 

Rapporteringen sker via ett Google Formulär: goo.gl/jZXMIw som Carina Vittjar och skickar 

vidare till Åke Eriksson och Tony Boman. 

Björn rapporterar om Länssamrådsgruppens rapport om Tillsyn av Tobak på skolor i länet.  

Mona Vennberg, folkhälsostrategi vid VLL har utsetts till att arbeta särskilt med ANDT.  Mona 

bjuds in till någon av höstens aktiviteter / styrelsemöten. 

Ann-Marie rapporterar om projektet Guldkant eller Riskbruk - om äldre och riskbruk. Annika 

Andreasson från Hela människan leder ambassadörsutbildning i Umeå 20 september. Hela 

människan finansierar utbildningen. Den 21 september 19.00, på NBV bjuds nykterhetsrörelsen in 

för att få ytterligare information av Annika Andreasson. Ann-Marie bjuder in samtliga medlems-

organisationer 

 

§55 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir måndag 28 augusti, 17.00     

   

 

 

                                              

Bertil Forsberg Carina Granberg  Margot Asplund       

 

 

 

Ordförande            Sekreterare   Justerare 
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