Protokoll fört vid VLN styrelsesammanträde
Tid: 171108 18.00 – 20.00
Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet
Närvarande: Bertil Forsberg, Tina Engström, Björn Hansson, Carina Granberg, Kerstin Sjöström
och Ann-Marie Lindgren.
Ej närvarande: Carl-Axel Hedström
Margot Asplund (hade meddelat förhinder)
Vi började med att äta en lättare middag på Kafé Klöver.
§ 83

Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 84

Val av justeringsperson
Mötet utsåg Björn Hansson till att justera protokollet.

§ 85

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

§ 86

Protokoll från 171005
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

§ 87

Uppföljningskväll för konferensen En trygg uppväxt 171116
Tanken med träffen är att deltagarna ska delge varandra om vilka aktiviteter de haft på
hemmaplan. Det är beslutat att kvällen är den 16/11 kl 17.00 på NVB-lokalen. Det blir
en lättare förtäring i början av kvällen. VLN står för förtäring och NBV för lokalen.
Hittills är det endast en anmäld. Resonerar om att det bör komma minst sex personer
från minst två olika organisationer för att kvällen ska genomföras.
Samtliga närvarande hjälper till att sprida information om kvällen i sina respektive
organisationer.

§ 88

Konferens om medberoende och jobbet 171123
Tiden för konferensen är 23/11 mellan klockan 13-17.
Anmälningsläget: för tillfället är det 18 personer anmälda.
Tony Boman att länsstyrelsen kommer att skicka ut en påminnelse om konferensen.
Bertil hälsar välkommen, ev så avlutar Tony Boman, länsstyrelsen, dagen.
Carina ordnar med fika till dagen efter det att det är klart med antalet anmälda.
Vi beslutar:
att
visa upp ”Rum i ditt hjärta-utställningen och ger chans till att boka upp
utställningen för deltagarna på konferensen. Carina tar med
utställningen.
att
göra reklam för ”Write your self”.
att
ha ”Ge barnen en vit Jul skiva” till medverkande samt för försäljning.
Bertil tar med skivor.
att
även ha med övrigt ”Ge barnen en vit Jul-material”.

§ 89

Må Bra festivalen 11 nov
Det är sedan tidigare beslutat att VLN ska delta på Må Bra festivalen den 11 nov på
Nolia. De som har möjlighet att vara med under dagen är Björn fm, Bertil från ca 10,
Ann-Marie, Carina, Tina och Kerstin har möjlighet att delta under dagen. Sedan
tidigare är det beslutat att vi ska ha med ”Rum i ditt hjärta” utställningen och
aktiviteter runt ”Ge barnen en vit jul”. Arbetsfördelning enligt nedan.
-

-

De som ska vara med i början av dagen träffas kl 8.00 och börja ställa i ordning.
Kerstin tar med extra bord.
Tina sammanställer frågor om ”Rum i ditt hjärta” och gör frågeformulär. Carina
kopierar upp och tar med en låda för de besvarade frågeformulären. Ann-Marie tar
med pennor. Carina tar med dator så att vi kan visa film om ”Rum i ditt hjärta”
Kerstin gör en säljskylt för julskivan ”Ge barnen en vit Jul” med uppgifter om
betalningsalternativ.
Vi delar ut ljuslyktor och tändsticksaskar ”Ge barnen en vit jul”– etiketter till
dessa är ordnade.

§ 90

Rapport: Rum i ditt hjärta – kompletteringar
- Utställningen fanns med i samband med att Jan Johansen mfl hade konsert i Tegs
kyrka.

§ 91

Rapport: Ge barnen en vit jul
Etiketter till tändsticksaskar och lyktor är inhandlade.
Bertil tar kontakt med tidningarna för att höra om det är möjligt att få in
”annonspluggar” om ”Ge barnen en vit Jul”.
Björn ordnar med reklam i NBV:s skyltfönster, batteridrivna ljus i ljuslyktor samt
uppgifter hur/var man kan köpa julskivan.

§ 92

Övriga rapporter
Länssamrådsgruppen ANDT – nästa möte är 5/12. Förslag att VLN:s representanter
för fram arbetet kring äldre och alkohol
En tjänsteman från landstinget har pratat med Bertil om VLN:s arbete. Han upplever
att det var ett positivt samtal.
Tina tar upp frågan om Social Buissnes. Vi beslutar att vi ska lämna in vårt förslag om
att titta på sambandet mellan alkohol och läktarvåld och hur ett arbete för att minska
läktarvåldet på våra idrottsarenor skulle kunna utformas.

§ 93

Nästa styrelsesammanträde
Det beslutades inte om något nytt datum för nästa styrelsemöte. Återkommer angående
detta efter nyår.

§ 94

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