Protokoll fört vid VLN styrelsesammanträde
Tid: 170828 18.00 – 21.00
Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet
Närvarande: Bertil Forsberg, Ann-Marie Lindgren, Björn Hansson,
Carina Granström, Carl-Axel Hedström och Kerstin Sjöström. Margot Asplund deltog från § 61.
Ej närvarande: Tina Engström hade meddelat förhinder.
Vi började med att äta en lättare middag på Kafé Klöver.

§ 56

Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 57

Val av justeringsperson
Mötet utsåg Ann-Marie Lindgren till att justera protokollet.

§ 58

Godkännande av föredragningslista
Efter några tillägg i föredragningslistan godkändes den.

§ 59

Anmälan av protokoll från 170612
Protokollet från föregående möte gicks igenom. Efter några justeringar godkändes
protokollet och lades till handlingarna.

§ 60

Uppföljningskväll för konferensen ”En trygg uppväxt”
Det konstateras att planen att ha en uppföljningskväll under v 35 av olika anledningar
inte har varit möjlig att genomföra. Mötet beslutar:
att
att
att

§ 61

försöka hitta en kväll i november ev v 46 alt v 45.
Ann-Marie tar kontakt med de på ”Familjelyftet” för att höra om
alternativt datum.
om det inte är ledigt på NBV-lokalen så är ett alternativ att vara i Svea
salen på Ordenshuset.

Höstens konferens om medberoende och jobbet
Bertil har pratat med FBE-konsult. I dagsläget finns det fyra tänkbara
datum för genomförande av konferensen, 21, 22, 23 eller 30 november. Tanken är att
vi ska vända oss till de som är chef eller jobbar med personalfrågor. Konferensen ska
ta upp hur medberoende påverkar människor i arbetslivet. Mötet beslutar:
att

Bertil beslutar om datum för konferensen utifrån det som passar för
FBE-konsult.

§ 62

§ 63

Må Bra festivalen
Vi har sedan tidigare beslutat om att delta på Må Bra Festivalen 171111. Förslag om
att vi ska undersöka om det är möjligt att ha med ett inslag om Djävulsdansen.
Björn, Margot, Bertil, Ann-Marie, Karl-Axel, Carina och Kerstin har möjlighet att
delta som det ser ut nu. Några har även ”förpliktelser” gentemot sina
grundorganisationer denna dag. Det kommer att anordnas ett förmöte inför Må Bra
festivalen för samtliga utställarna. Det mötet är 18/9. Mötet beslutar:
att

Margot blir kontaktperson och går om möjligt på informationskvällen.

att

Ann-Marie tar kontakt med Carina Grönlund på NBV och hör om de har
möjlighet ha med ett inslag om Djävulsdansen.

att

ha med Rum i ditt hjärta utställningen och Ge barnen en vit jul.

att

ha med en frågetävling om böcker i Rum i ditt hjärta.

att

beställa nya foldrar om Rum i ditt hjärta Margot beställer 1000 ex.

att

bjuda på någonting.

att

köpa nya ljuslyktor Carina köper 200 st. Ann-Marie kollar etiketter.

Ansökan om stöd folkhälsomedel 2017
Ansökan om folkhälsomedel ska göras senast 18/9. Mötet beslutar:
att

ordförande Bertil och kassören Carina hjälps åt att skriva ansökan och
skickar den till övriga i styrelsen för synpunkter.

att

väva ihop teman på äldre och alkohol, alkohol i samband med kultur,
Rum i ditt hjärta och Ge barnen en vit jul.

§ 64

”Skriv Dig Själv” på Kulturdagar, Väven
Det blir inget av det arrangemang som planerats i Väven på temat ”Skriv Dig Själv”

§ 65

Sober October
VLN bjuder in nykterhetsföreningarna i länet för att få en sammanställning över vilka
aktiviteter som planeras inför Sober October och i övrigt i höst. Mötet beslutar
att

bjuda in till 25/ 9 kl 18-20 i Svea Salen.

att

Björn bjuder in till denna aktivitet.

§ 66

Övrig information
-

-

-

BRIS nätverksträff 4/10 kl 13-16. Björn och Karl-Axel kan vara med. Ann-Marie
hör efter om det är möjligt att få vara där med delar av Rum i ditt hjärta.
NBV har en aktivitet i Tegs kyrka 3/10 med Jan Johansen och ”Rockingrehab”.
Ann-Marie undersöker om det är möjligt att ha med Rum i ditt hjärta på
arrangemanget. Ann-Marie, Margot och Björn har möjlighet att vara där under
kvällen.
Inbjudan till ”Guldkant eller riskbruk- om äldre och riskbruk” föreläsning 19/9 på
NBV-lokalen. Arrangör Blå Bandet, NBV och Hela Människan. Kostnadsfri
ambassadörutbildning 20/9 heldag på Frälsningsarméns lokal.
ANDT-råd 18/9. Björn och Ann-Marie är med.

§ 67

Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsemöte blir 5/10 kl 18.00. De som har möjlighet träffas kl 17.00 för att äta
en enklare middag tillsammans på Kafé Klöver.

§ 68

Avslutning
Ordförande Bertil tackade alla för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Bertil Forsberg
Ordförande

Kerstin Sjöström
Sekreterare

Ann-Marie Lindgren
Justerare

