
 

 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 180516 18.00-20.15    

Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet 

Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Kerstin Sjöström, Margot Asplund, Ann-Marie 

Lindgren, Tina Engström och Carina Granberg.   

Ej närvarande (meddelat förhinder): Carl-Axel Hedström och Kurt Bergner 

 

Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.  

 

§ 34 Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 35 Fastställandende av föredragningslista 

        Efter tillägg av en punkt om ”Utbildningsseminarium narkotika” godkändes den föreslagna  

        dagordningen.  

 

§ 36 Val av justeringsperson 

        Styrelsen utsåg Margot Asplund till justeringsperson. 

 

§ 37 Föregående sammanträdesprotokoll   

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

 

§ 38 Seminarium 8/5 med Ewa-May Karlsson 

        Det blev ett lyckat seminarium med ca 30 deltagare. Ewa-May berättade om sitt arbete  

        med att EU ska ta fram en ny alkoholstrategi. Det blev även en bra diskussion bland de  

        närvarande efter hennes framförande. Kerstin ska lämna in ett referat från kvällen till  

        tidningarna och till VLN;s hemsida.                                                        

  

§ 39 Aktiviteter under FNV 

        Det genomfördes en del aktivtiter bland VLN:s medlemsorganisationer i samband med  

        Folknykterhetens vecka. 

        -     Insändarverkstad Blåbandet 

        -     Brattsbacka IOGT-NTO sopplunch med anförande ”Sambandet mellan alkohol och våld” 

        -     Vindeln Rödålidens Blå band förening Församlingsgården, Traditionsenligt Offentligt    

               möte, ca 30 per 

        -     Tavelsjö Norrby-Tavelsjö Blå Bandet - Rum i ditt hjärta utställningen. 

        -     Då och Nu – temadag IOGT-NTO Vännäs. 

        -     Sveriges Radio kommer och sänder från Vännäs. De håller till i IOGT-NTO:s  

               träffpunkten. 

§ 40 Marknadsföring samt bokningar av utställningen Rum i ditt hjärta 

        Kerstin har ställt frågan till Malin Åberg, kommunikatör angående möjligheten att ha  

        utställningen på mottagningar och hälsocentraler.  

        Det resoneras om att köpa in en boksnurra eller liknade för att underlätta uppställning av  

        utställningen. Tina kollar upp tänkbara boksnurror till utställningen. 



                        

        

§ 41 Kick off i Blåbandslokalen, aktiviteter under valrörelsen och i höst 

- Kick-off den 29/5 kl 18-20 blir på Blåbandslokalen Skolgatan 40 Umeå.  

- Carina skannar inbjudan som Björn har gjort och lägger ut till samtliga så att vi kan sprida  

vidare. 

- Ta upp angående utbildning i debattekniker 

- Soberoktober aktiviteter – VLN gör ett liknande upprop som under F 

 

§ 42 Konferens om äldre och alkohol i höst 

        Förslag på titel Hälsosamt åldrande 

        Patrik Wennberg – effekten av alkohol redan i låga doser – Bertil kollar om ev medverkan 

        Guldkantsgänget Sofia Elwén eller Gunnel Lagerkvist är tänkbara medverkande 

        Barbro Westerholm – Kerstin kollar om hon har möjlighet att vara med 

        Inbjudan till styrelser och medlemmar pensionärsföreningar 

        Förslag någon av eftermiddagarna 29/10 eller 31/10 

§ 43 Konferens ang narkotika 

        Blåbandsförbundet erbjuder en utbildningsdag om narkotika idag och förr. Alla  

        nykterhetsorganisationerna erbjudas att vara med.  

        Tanken är att Blåbandsförbundet står för inbjudan och NBV står för lokalen. 

        Eftermiddag på universitetet – vända sig till olika utbildningar – polis, lärare, socionomer mm 

        VLN ställer sig positiva till att delta - en kväll eller helgdag. 

        Vi vänder oss till studenter  

        Ann-Marie kollar vidare om detta. 

§ 44 Övriga rapporter 

        29/5 är det länssamråd ANDT Kerstin skickar protokoll och e-postadresser till Tony. 

        21/5 kl 17-19 har NBV verksamhetskonferens i Umeå 

                               

§ 45  Nästa styrelsemöte 

         Nästa styrelsemöte blir 6/9 kl 18.00. De som har möjlighet träffas 17.00 för att äta mat  

         tillsammans. Planeras hos Bertil i Innertavle.  

                                                                              

§ 46 Mötet avslutas                                                   

        Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.   

      

 

                                              

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström                      Margot Asplund  

Ordförande                      Sekreterare                               Justerar 

 

 


