
 

Protokoll fört vid VLN styrelsesammanträde 

Tid: 180131 18.00 – 20.20 

Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet 

Närvarande: Bertil Forsberg, Tina Engström, Björn Hansson, Kerstin Sjöström och  

Ann-Marie Lindgren.   

Ej närvarande (meddelat förhinder): Carl-Axel Hedström, Margot Asplund och Carina Granberg,  

 

Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.  

 

§ 1  Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2  Val av justeringsperson 

         Mötet utsåg Tina Engström till att justera protokollet. 

 

§ 3 Godkännande av föredragningslista 

         Föredragningslistan godkändes.  

 

§ 4 Protokoll från 171108 och 171212 

 Protokollet från de två föregående mötena godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Rapport angående landstingsmedel 2018 

Ordförande rapporterade att det är oförändrade nivå på landstingsmedlen för 2018 – 

70 000 kr. 

 

§ 6 Årsmötesförberedelser 

- Datum Tid: Beslutas bli lördag den 17/3 kl 9.30 i Tempelriddarlokalen på  

Östra Kyrkogatan 14 i Umeå. 

- Program –  

09.30  Samling kaffe med tilltugg  

10.00   ”Hjärnstorm” om vilka aktiviteter som kan göras inför valet 2018  

12.00   Lunch  

12.45 Årsmöte 

14.00 Avslutning 

Ann-Marie hör med Mattias Rosdahl NBV om han har möjlighet att berätta om 

vad NBV planerar inför valet som en inledning på ”Hjärnstormen”. 

- Lunch: Wraps från ICA Gourmet – Ann-Marie beställer efter det att anmälan 

kommit in. 

- Verksamhetsberättelse – Kerstin gör ett utkast 

- Budget och verksamhetsplan – Carina och Bertil gör ett utkast  

- Kontakt med valberedningen Carina kontaktar Matz och Ann-Marie kontaktar 

MHF och SBF 

- Inbjudan – Ann-Mari gör en inbjudan och skickar till medlemsorganisationerna. 

 

 

 



 

 

§ 7 Utvärdering och kommande verksamhet – diskussion 

Förslag att vi delar upp de olika programområdena som vi arbetar med. Alla går lite 

djupare in i vart sina områden och kommer med förslag på utveckling och olika 

aktiviteter som kan vara tänkbara. Redovisning vid nästa styrelsemöte.  

- Rum i ditt hjärta och Skriv dig själv - Ann-Marie och Margot 

- Konferens om äldre och alkohol – Kerstin  

- Valårsaktiviteter - Carina och Bertil 

- Ge barnen en vit jul – Björn och Tina 

- Fira nyktert - Carl-Axel  

 

 

§ 8 Rapporter 

- Björn rapporterar att Tony Boman samordningsansvarig för Länssamrådsgruppen 

ANDT ska vara tjänstledig. Det är lite osäkert vad gäller nästa Länssamrådsgrupp. 

Den är planerat till 27/2. Ordinarie ledamöter har inte möjlighet att vara med detta 

datum. Bertil och/eller Kerstin kan ev vara med. 

- NBV flyttar sina lokaler till Västerslätt samt kommer att ha en lokal på 

Ordenshuset. VLN:s material kommer att finnas på Ordenshuset framöver. 

- Landstinget har, via Sofia Elwer en kampanj för allmänheten om alkoholnormen. 

    . 

§ 9 Nästa styrelsesammanträde 

Beslutades att ha nästa styrelsemöte blir den 6/3. Carina bokar lokal på ordenshuset 

 

§ 10 Avslutning     

 Ordförande Bertil tackade alla för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström          Tina Engström 

Ordförande                      Sekreterare   Justerar 


