Protokoll fört vid VLN sammanträde
Tid: 180409 18.00-20.30
Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet
Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Kerstin Sjöström, Margot Asplund, Ann-Marie
Lindgren och Carina Granberg.
Ej närvarande (meddelat förhinder): Tina Engström, Carl-Axel Hedström
Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.

§ 20 Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 21 Fastställandende av föredragningslista
Efter tillägg av en punkt Firmatecknare/Kontotecknare godkändes den föreslagna
dagordningen.
§ 22 Val av justeringsperson
Styrelsen utsåg Ann-Marie Lindgren till justeringsperson.
§ 23 Konstituering av styrelsen
Tidigare under årsmötet valdes Bertil Forsberg till ordförande för VLN:s styrelse. Styrelsen
beslutade vidare att utse:
- Ann-Marie Lindgren till vice ordförande.
- Carina Granberg till kassör
- Kerstin Sjöström till sekreterare.
- Björn Hansson och Ann-Marie Lindgren till representanter i ANDT-samrådsgrupp. Till
ersättare valdes Bertil Forsberg och Margot Asplund.
§ 24 Firmatecknare/Kontotecknare
- Val av firmatecknare. Styrelsen beslutade:
att till firmatecknare för Västerbottens läns nykterhetsförbund, med
organisationsnummer 894001-6499, utse ordförande Bertil Forsberg 561002-8598 och
kassör Carina Granberg 660201-8605.
att dessa tecknar VLN:s firma två i förening.
att beslutet förklaras omedelbart justerat.
-

Val av kontotecknare. Styrelsen beslutade:
att rätt att teckna konto 651155-4 hos Nordea ges till Åke Eriksson, 451013-8599,
kassör Carina Granberg, 660201-8605 och ordförande Bertil Forsberg, 561002-8598.
att dessa tecknar kontot var för sig.
att beslutet förklaras vara omedelbart justerat.

§ 25 Ev. ytterligare representant från MHF
Valberedningen har meddelat att Curt Bergner, Umeå har accepterat att bli ledamot i
styrelsen. Enligt beslut från årsmötet så väljs han in i till styrelsen.
§ 26 Föregående sammanträdesprotokoll
Föregående protokoll hade sänts ut till alla ledamöter. Protokollet lades till handlingarna.
§ 27 Kick-Off för aktiviteter Folknykterhetens vecka
Det blev en hel del diskussioner omkring olika aktiviteter i samband med FNV i samband
med årsmötet. Styrelsen diskuterar när det är lämpligt med denna typ av träff. Styrelsen
beslutar:
att

sätta in en annons i ”Allt om Västerbotten” angående Folknykterhetens Vecka med
hänvisning till VLN:s hemsida.

att

anordna en Kick-Off den 29/5 18-20. Björn Hansson och Ann-Marie Lindgren
ansvarar för detta. Björn kollar om det är möjligt att hålla till på Tavelsjöbaden.
Samåknings möjligheter från Ordenshuset. Samarbete med NBV och
IOGT-NTO Medmänniska. Björn gör ett förslag till inbjudan.

att

anordna en Kick-Off 8/11 kl 18-20 ev i Blåbandslokalen.

§ 28 Seminarium om svensk alkoholpolitik och EU 8 maj
-

Kerstin är samordnare för kvällen
Marknadsföring – annons i VK/VF papperstidning och nättidning. Kerstin ansvarar för
detta.
NBV deltar och gör reklam för sitt material. De hjälper till att göra inbjudan.
Fika – bjuder in till fika 18.30 Ewa-May börjar kl 19.00.
Kerstin hör med Ewa-May angående formulering av hennes medverkan.
Carina ordnar med fika.
Bertil hör med Ola Nolebro om han kan vara med som moderator

§ 29 Åtgärder kring utställningen Rum i ditt hjärta
Diskussion om hur vi kan vidga aktiviteter runt om Rum i ditt hjärta. Vi är överens om att det
är viktigt att försöka få med utställningen på olika arrangemang där det samlas folk i olika
sammanhang. Styrelsen beslutar:
att
Bertil skriver samman ett blad om varför det kan vara bra att ha Rum i ditt hjärta på
en Hälsocentral.
att
Kerstin tar upp frågan med primärvårdschef Klingefors
§ 30 Rapporter
-

Årsredovisning till VLL är inskickad.
På valseminariet i samband med årsmötet deltog ca 25 personer. Det kom fram en hel del
förslag på vad som kan göras i samband med valet. Detta ska läggas in på VLN:s
hemsida.

§ 31 Övriga frågor
Blå Bandet kommer att ha en skrivarverkstad 2/5. Alla är välkomna dit.

§ 32 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 16/5 kl 18.00. De som har möjlighet träffas 17.00 för att äta mat
tillsammans. Ann-Marie ordnar med något att äta. Sedan fortsätter vi med möte på
Ordenshuset kl 18.00.

§ 33 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bertil Forsberg
Ordförande

Kerstin Sjöström
Sekreterare

Ann-Marie Lindgren
Justerare

