
 

 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 180906 18.00-21.00    

Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet 

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

Lindgren och Carina Granberg.   

Ej närvarande (meddelat förhinder): Carl-Axel Hedström och Tina Engström,  

(ej meddelat förhinder) Kurt Bergner 

 

Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.  

 

§ 47 Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 48 Fastställandende av föredragningslista 

        Efter tillägg av en punkt om ”Föregående protokoll” och ” Utbildningsdag narkotika”  

        godkändes den föreslagna dagordningen.  

 

§ 49 Val av justeringsperson 

        Styrelsen utsåg Björn Hansson till justeringsperson. 

 

§ 50 Föregående sammanträdesprotokoll   

  Efter några tillägg i protokollet godkändes det och lades till handlingarna. 

 

§ 51 Planering av höstens konferens (Äldre och alkohol) 
- Bertil har pratat med Maria och Patrik Wennberg författare till en Lancetartikel om 

negativa effekter av alkohol redan i låga doser. De är intresserade av att vara med. 

- Kerstin har haft kontakt med Barbro Westerholm som är positiv att vara med om det 

passar in i hennes almanacka. 

- Ann-Marie hör med ”Guldkantsgänget” Sofia Elwén och/eller Gunnel Lagerkvist om de 

har möjlighet att vara med. 

- Konferens ska vara kostnadsfri 

- Ann-Marie ansvarar för konferensen 

- Förslag på titel ”Hälsosamt åldrande – äldre och alkohol” 

- Ev höra med Göta Wikström ifall hon kan vara med  

- Ann-Marie hör efter om det är möjligt för oss att på landstingshuset.        

§ 52 Ge barnen en vit jul 

        Vi resonerar om vilket material vi ska använda oss av inför den kommande ”Ge barnen en vit  

        jul” kampanj. Vi kommer överens om att köpa in isskrapor och reflexer. Carina undersöker  

        utbudet och köper in för 6000 kr. Vi delar även ut det material som vi har kvar. 

 

 

 

        



§ 53 Ev. deltagande vid Må Bra festivalen 

        Det blir inte någon ”Må Bra Festival” i år.  

 

§ 54 Rum i ditt hjärta 

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

        utställningen på mottagningar och hälsocentraler men har inte fått något svar. Det har tidigare  

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

        utställningen. Vi avvaktar detta till dessa att vi fått svar från VLL. 

        Björn föreslår att vi ska höra med någon förening ifall det är någon som är beredd att mot en  

        ersättning svarar för att utställningen visas. Idén tas upp på Kick-offen. 

 

§ 55 Kick off 

        ”Från tanke till handling” 8/11 kl 18-20 i Blåbandlokalen, Umeå. VLN bjuder in till en  

         Kick-off för de som vill påverka och utvecklas. Tanken är att visa upp och ge tips om olika  

         aktiviteter som vi kan ha i våra föreningar.         

§ 56 Utbildningsdag narkotika 

        Det blir ingen utbildningsdag nu i höst men erbjudandet finns kvar att utnyttja  

        till våren. Vi har med tanken om att bjuda in olika utbildningar ex polis, lärare och  

        socionomer. Förslag att vi ska ha med denna utbildningsdag i vår ansökan om  

        Folkhälsobidrag.    

        – 

        

§ 57 Ansökan till VLL om Folkhälsobidrag 

        Ansökan ska vara inne till den 17/10. Tänkbara aktiviteter för 2019 

- Utbildningsdag narkotika, nya droger, drogernas vägar – vi vänder oss till allmänhet och 

olika universitetsutbildningar 

- Ytterligare en konferens ”Hälsosamt åldrande – äldre och alkohol”. I norra länsdelen. 

- Vi fortsätter med aktiviteter som ”Rum i ditt hjärta” och ”Ge barnen en vit jul”. 

- Aktivitet som vänder sig till landstingspolitikerna på temat ”Alkohol och våld” 

- Kampanjer – Folknykterhetens vecka och Sober october 

- Ordförande Bertil och kassören Carina får uppdraget att sätta ihop ansökan  

utifrån det resonemang som förts. Den skickas till övriga i styrelsen innan den skickas in 

till VLL.  

        

                               

§ 58  Rapporter 

         Ann-Marie rapporterade att Blåbandet anordnat en resa till Wasa. De träffade bl.a.     

         Nykterhetsförbundet ”Hälsa och trafik” en paraplyorganisation för svensktalande  

         nykterhetsföreningar i Finland. Man kan vara medlem som enskild person eller förening. De  

         har ett relativt stort stadsanslag. De bedriver olika barn och ungdomsverksamheter med  

         olika alkoholförebyggande verksamheter.  

§ 59 Valrörelsen 

        -    Det har skickats ut en webenkät till samtliga partier som är med i Landstingsfullmäktige. 

             Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Moderaterna besvarade   

             den. Det har även kommit in ett svar från Feministiskt alternativ. Det har även varit inne  

             en insändare i VK angående denna enkät. 

- Det har även skickats in en insändare om ”Sprutbytes projektet”. Den har ännu inte 

kommit in. 



- Björn redogjorde för de aktiviteter som de har genomfört i Vännäs inför valet. Det har 

varit många olika aktiviteter bl.a. på temat ”Alkohol och våld”. Politiker har kontaktas i 

olika sammanhang. Informationsmaterial har delats ut.  

26/9 blir det en föreläsning i Vännäs som vänder sig till socialtjänsten.  

 

§ 60 Länssamrådsgruppen 

        Länsstyrelsen har beslutat att ställa in höstens möten men Länssamrådsgruppen. Man vill se  

        över sammansättning av gruppen och utvärdera dess verksamhet, gruppens syfte, innehåll,  

        deltagare mm. De efterfrågar även hur de som medverkat i Länssamrådsgruppen upplever  

        gruppens arbete. 

         Ann-Marie får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen för att få klarhet i hur detta förslag har  

        kommit till. VLN ifrågasätter om detta beslut kan tas ensidigt från länsstyrelsens sida. 
 

 

§ 61 Nästa styrelsemöte 

        Nästa styrelsemöte blir 16/10 kl 18.00. De som har möjlighet träffas 17.00 för att äta mat  

        tillsammans. Margot ordnar med enklare mat. 

 

§ 62 Övriga frågor 

        I sommar har det varit inne en annons i Umeåguiden på temat ”Sommaraktiviteter”. Det var  

        en hel del pyssel innan denna var klar. NBV har erbjudit sig att göra ett utkast till annons som  

        man kan ha som grund ifall det kommer flera erbjudande om att annonsera. VLN menar att  

        det är bra om NBV tar på sig att ta fram ett underlag till annons. 

§ 63 Mötet avslutas                                                   

        Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 
  

       

                                             

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström                               Björn Hansson 

Ordförande                      Sekreterare                                        Justerare 

 

 

 

 
 
 

 


