
 

Protokoll fört vid VLN sammanträde 

Tid: 181119 18.00 – 20.45   

Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet 

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

Ann-Marie Lindgren, Tina Engström, Carl-Axel Hedström och Carina Granberg. 

Övriga deltagare: Åke Eriksson, ansvarig VLN:s hemsida. 

Ej närvarande: Kurt Bergner 

 

Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.  

 

§ 74 Öppnande  

         Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 75 Fastställandende av föredragningslista 

        Dagordningen godkändes.  

 

§ 76 Val av justeringsperson 

        Styrelsen utsåg Carl-Axel Hedström till justeringsperson. 

 

§ 77 Föregående sammanträdesprotokoll 

        Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna   

 

§ 78 Utbildningsdag - Äldre och alkohol 181126 

 

o För tillfället är det ca 50 stycken anmälda till utbildningsdagen. 

o Det är sedan tidigare beslutat att vi håller till på Hotell Björken. 

o Kerstin hör med Barbro Westerholm när hon kommer till Umeå. De som kommer till 

Hotell Björken ca 11.30 har möjlighet att äta lunch tillsammans med Barbro W ifall 

hon inte är upptagen av någon annan aktivitet då. 

o Vi ska försöka få media på dagen – Bertil tar kontakt med media för att ev ordna med 

någon intervju med Barbro W. 

o Ann-Marie hälsar välkommen. Bertil sammanfattar dagen. 

o Vi har med ”Ge barnen en Vit Jul” – material, isskrapor och tändsticksaskar, (Björn 

ordnar med tändsticksaskarna) och ”Rum i ditt hjärta” utställningen. Carina tar med 

utställningen och Björn ställer upp den. 

o Vi tackar de medverkande med ljuslyktor/skiva 

§ 79 Ge barnen en Vit Jul    

o Annons i Umeå Guiden kommer att finnas med i årets julnummer. Det blir en helsida 

där det bl.a. görs reklam för ”Ge barnen en Vit Jul”. 

o Reflexer – Det finns förslag på reflexer till ett pris av 3 200 kr + moms för 250 st. 

vilket blir 16 kr/st. Vi beslutar att avstå detta eftersom det blir en hög kostnad/st. 

Eftersom det finns en hel del material hemma nu beslutar vi att avstå från mera inköp 

för tillfället. 

o Margot tar kontakt VF, VK, Västerbottningen och gratistidningarna om gratis 

”pluggannonser” om ”Ge barnen en Vit Jul” 



§ 80 Hemsidan 

        Åke Eriksson deltar som ansvarig för VLN:s hemsida. Han föreslår att vi ska bestämma oss  

        för en layout som följer med på alla sidor. Vi ska alltid försöka ha någon aktuell – kommande  

        aktivitet på startsidan. 

        Vi funderar även över loggans utformning. Det kommer förslag om att ”nykterhet” ska vara  

        mera framträdande samt att det kanske ska vara någon färgsättning på loggan. 

        Vi beslutar:  

        att Tina och Björn deltar i detta arbete samt att de hör med Birgitta Jakobsson ifall hon  

                      har möjlighet att hjälpa till i detta arbete. Ev. mot en viss ersättning. 

   

§ 81 Rum i ditt hjärta 

        Mona Vennberg i Länssamrådsgruppen kommer att delta på konferensen 26/11. I samband  

        med detta kommer Ann-Marie att kontakta henne och be henne jobba för att vi får  

        rikta oss till Hälsocentralerna med ”Rum i ditt hjärta” - utställningen.    

   

§ 82 Övrig planerade aktiviteter 

        Kampanjen ”Spela roll” drivs av CAN och pågår under vecka 7, Alla hjärtans dag - veckan.  

        2019 är temat Familjecentraler. JUNIS och Blå Bandet deltar i detta arbete. Det finns       

        affischer, metodmaterial mm på CAN:s hemsida. 

 

                                 

§ 83 Rapport Kick off 

        ”Från tanke till handling” 8/11.   

        Det var 14 deltagare med under kvällen. De representerande 8 olika organisationer. Ett 20-tal  

        olika aktiviteter redovisades. Sammantaget en lyckad kväll. 

 

 

§ 84 Övriga rapporter/frågor 

o 29/11 bjuder Region Västerbotten tillsammans med SEÖN in till en dialogkonferens i  

Lycksele. Alla intresserade är välkomna. Temat för dagen är det Civila samhällets 

betydelse för regional utveckling. Björn åker på detta för VLN:s räkning. Ann-Marie 

kommer att vara med via en annan organisation. 

o 7/12 bjuder SEÖN in till medlemsmöte på Stiftsgården i Skellefteå. Tema - Sociala  

innovationer. Carl-Axel och Björn åker på detta via VLN. Ann-Marie är med via SEÖN 

o Länssamrådsgruppen – det kommer att bli en träff 3/12 för att utvärdera 

Länssamrådsgruppens  

arbete. Björn och Ann-Marie kommer att vara med på detta. 

o Carl-Axel lyfter frågan om Carl-Jan Granqvist glorifiering av alkoholen. Han kommer 

att sätta  

ihop några tankar omkring detta till nästa möte. 

o Carl-Axel lyfter frågan om kommunernas ”Alkoholpolicy”. För åtta år sedan ställdes 

frågan till  

länets kommuner från VLN angående detta. Förslag att detta tas upp via 

Länssamrådsgruppen (om de får fortsätta sitt arbete) 

 

 



 

§ 85 Årsmöte 

        Styrelsen beslutar: 

        att VLN:s årsmöte blir 30/3 kl 10.00.  

  

§ 86 Nästa styrelsemöte 

        Nästa möte blir tisdag 15/1 2019 kl. 18.00 i Götarummet, Ordenshuset. De som har    

        möjlighet träffas redan 17.00 och äter tillsammans. 

 

§ 87 Mötet avslutas                                                   

        Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.     

                          

                       

 

 

 

Bertil Forsberg           Kerstin Sjöström                               Carl-Axel Hedström 

Ordförande                      Sekreterare                                        Justerare 

 

 


