
 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 181016 18.00 - 21.00    

Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet 

Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Kerstin Sjöström, Margot Asplund,  

Ann-Marie Lindgren, Tina Engström och Carina Granberg. 

Ej närvarande Carl-Axel Hedström och Kurt Bergner 

 

Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.  

 

§ 64 Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 65 Fastställandende av föredragningslista 

        Dagordningen godkändes.  

 

§ 66 Val av justeringsperson 

        Styrelsen utsåg Ann-Marie Lindgren till justeringsperson. 

 

§ 67 Föregående sammanträdesprotokoll 

        Godkändes och lades till handlingarna   

    

§ 68 Höstens aktiviteter 

- Planering av höstens konferens (Äldre och alkohol) 
o Klart med Barbro Westerholm, Maria Wennberg forskarna och Gunnel Lagerkvist 

guldkant 
o Vi håller till på Hotell Björken 

o Ann-Marie hälsar välkommen 

o Kerstin kollar med Barbro W ifall det är OK med rubriken på hennes del av 

programmet 

o Anmälan via länk samt till Ann-Marie via hennes mobil  

o Förslag på titel ”Hälsosamt åldrande – äldre och alkohol”. 

o Försöka få med press – Bertil tar kontakt med pressen. 

o Carina gör en inbjudan. 

o Ha med ”Ge barnen en vit Jul” – material och ”Rum i ditt hjärta” Carina tar med 

material och Björn ställer upp bokutställningen. 

- 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. 

o Björn håller i denna träff 

o Ann-Marie ordnar med fika. 

o Ha med material för ”Ge barnen en vit Jul” 

- Rum i ditt hjärta 

o Kontakt med VLL. Bertil har pratat Mona Vennberg i Länssamrådsgruppen. Hon 

har lovat att hon har möjlighet att försöka påverka så att vi får tillgång till att 

marknadsföra utställningen på HC. Ann-Marie tar kontakt med henne och ber 

henne jobba för detta. 

  



 

- Ge barnen en vit jul 

o Annons – Umeå Guiden har bjudit in till att finans med i årets julnummer för att 

sprida vårt budskap om att Ge barnen en Vit Jul. Vi får tillgång till en halvsida för 

8 500 kr eller en helsida för 15 000 kr. Presstopp 19 november. 

o Finansieringen diskuterades: VLN 5000 kr, IOGT-NTO Umeå 5000 kr,  

Blå Bandet 2000 kr, NBV och MHF bjuds in för att tillsammans bidra med 

innehåll och kostnad 3000 kr.  

Mötet beslöt:   

att boka in en hel sida för 15 000 kr i Umeå Guiden. 

att VLN står för 5 000 kr av annonskostnaden. 

att i fall NBV eller MHF inte har möjlighet att gå in med finansiering så tar VLN det som fattas. 

att Ann-Marie kontaktar MHF och frågar om deltagande. 

att Carina kontaktar NBV och frågar om deltagande. 

att Carina kontaktar Nicole Stegman om hjälp med layout för annonsen. 

att Carina samordnar annonsens innehåll. Material till Carina senast 2 november.     

§ 69 Rapporter 

          - Ann-Marie redogjorde för inbjudningar från Region Västerbotten och SEÖN 

        - Ann-Marie visade material från BRIS: Barn som flytt, Skola, vård och Omsorg. Sexuella  

           övergrepp inom idrotten. Ann-Marie tar med materialet till vår Kick-off 8 november      

§ 70 Ansökan till VLL om Folkhälsobidrag 

        Bertil redogjorde för sin telefonkontakt med Mona Vännman på VLL. Samtalet var positivt   

        och vi hoppas på ett godkännande av vår ansökan.   

                      

§ 71 Länssamrådsgruppen 

        Styrelsen diskuterade kring frågan om länssamrådsgruppens framtida arbete. 

§ 72 Nästa styrelsemöte 

        Carina tog upp frågan om att vi kommer att betala 100 kr/timme för VLN:s bokningar i  

        Ordenshuset. Alternativa platser kan vara Blå Bands lokalen eller lokal på Universitet. Det   

        diskuterades om att alternera mellan olika lokaler.  

        Nästa möte blir måndag 19/11 kl. 18.00 i Götarummet, Ordenshuset. De som har möjlighet  

        träffas redan 17.00 och äter tillsammans. 

§ 73 Mötet avslutas                                                   

        Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 
  

       
                                             

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström                               Ann-Marie Lindgren 

Ordförande                      Sekreterare                                        Justerare 

 

 


