Protokoll fört vid VLN sammanträde
Tid: 1901115 18.00 – 20.30
Plats: Ordenshuset, Umeå Götarummet
Närvarande: Bertil Forsberg, Björn Hansson, Kerstin Sjöström,
Ann-Marie Lindgren, Tina Engström, Carl-Axel Hedström och Carina Granberg.
Ej närvarande: Kurt Bergner och Margot Asplund
Vi började med att äta en lättare middag tillsammans.
§ 1 Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Fastställandende av föredragningslista
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justeringsperson
Styrelsen utsåg Tina Engström till justeringsperson.
§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 5 Rapport: Äldre och alkohol 181126
Sextio personer deltog på konferensen. Det blev en mycket bra eftermiddag. Både
medverkande och deltagarna var nöjda med dagen. Barbro Westerholm deltog i ett inslag på
Radio Västerbotten i samband med konferensen.
§ 6 Rapport: Länssamrådsgruppen
Länssamrådsgruppen har haft möte igen. Vid det mötet fick alla svara på en enkät om vad
de anser om gruppens arbete. Den enkäten ska diskuteras mera vid nästa möte den 4/2.
Det ordnas olika aktiviteter inom länet via Länssamrådsgruppen.
Uppmärksamhetsveckan, v 7, runt barn som växer upp i familjer med missbruk drivs via CAN.
Det kommer att utses en ny ANDT-samordnare för Västerbotten. Troligtvis blir det även
en ny ordförande
§ 7 Rapport: Dialogkonferenser arrangerade av Region Västerbotten
Björn och Ann-Marie var med på Region Västerbottens dialogkonferens i Lycksele. Den
handlade om det civila samhällets framtida betydelse. Sammantaget var det en bra konferens.
§ 8 Rapport: Ge barnen en Vit Jul
Det har varit fyra inslag i Västerbottens Radion på temat ”Ge barnen en vit Jul” och ”Vit jul”.
Det har även varit flera artiklar i VF och Västerbottningen. Det har varit ett flertal
”pluggannonser” i både VK och VF. Både Umeå Guiden och Vasaplan har haft annonser om
”Ge barnen en vit Jul”. Styrelsen konstaterar att kampanjerna har haft stort genomslag i media
denna jul.
§ 9 Rapport: Folkhälsobidrag från landstinget
Det har beviljats 80 000 kr från Landstingets Folkhälsobidrag. En ökning med 10 000 kr.
§10 Rapport Logga /Profil
Tina har haft en första kontakt med Birgitta Jakobsson angående utformningen av VLN:s
logga. Tina och Björn fortsätter arbetet med att komma med ett förslag till ny utformningen av
loggan.
§ 11 Rapport Rum i ditt hjärta
Ann-Marie har haft kontakt med Mona Vennberg, via Länssamrådsgruppen, angående Rum i
ditt hjärta. Hon tycker att utställningen ser bra ut men det finns tveksamheter från

kommunikationsenhetens sida när det gäller att ha den på länets Hälsocentraler. Ann-Marie
ska göra nya försök för att få klartecken för utställningen.
§ 12 Årsmötesförberedelser
Det är sedan tidigare bestämt att vi ska ha vårt årsmöte den 30/3. Vi planerar att vi börjar med
förmiddagsfika kl 9.30. Sedan någon form av tema/information på förmiddagen 10-12 (om
narkotikasituationen med legaliseringstrend mm). Ann-Marie frågar representanter för RNS
(Riksförbundet narkotikafritt samhälle) om någon från dem har möjlighet att vara med. Gemensam lunch
kl 12.00 och sedan årsmöte från 13.00.
Björn föreslår att vi ska ha en punkt där respektive medlemsorganisation berättar om vad som är på gång
hos respektive organisation.
- Verksamhetsberättelse – Kerstin gör ett utkast till verksamhetsberättelse
- Ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse - Carina gör ett utkast till ekonomisk
berättelse. Åke Eriksson brukar ordna så att revisorerna blir kontaktade.
- Förslag till verksamhetsplan – Bertil har gjort ett förslag till verksamhetsplan. Vi går igenom
den till nästa möte och tar beslut om den då.
- Förslag till budget – Carina gör ett förslag till budget med utgångspunkt från förslag till
verksamhetsplan.
- Förslag angående ombudsrätt – Enligt nuvarande stadgar så är max antal ombud som kan
bli aktuellt 16-18 st. Styrelsen fick i uppdrag av förra årets årsmöte att se över stadgarna när
det gäller antalet ombud. Vi för en diskussion om hur vi kan förändra stadgarna så att vi kan
öka antalet ombud. Förslag till ändring i stadgarna: ”Vid årsmötet har varje ansluten
medlemsorganisation rätt att representera med två ombud för varje påbörjat 250-tal
medlemmar. Dessutom har varje organisation rätt till ett ombud per lokal
förening. Vid extra möte gäller samma representationsrätt.”
- Valberedning – Blå Bandet och MHF har fortfarande ingen representant i valberedningen.
- Kallelse/inbjudan – Carina har gjort ett förslag till inbjudan.
- Bertil gör ett förslag till föredragningslista.
Vid nästa styrelsemöte fattar vi beslut om årsmöteshandlingarna.
§ 13 Övriga verksamhetsfrågor/Information
- Vi resonerar om att ev ha en aktivitet på universitet på temat ”Narkotika” torsdag eller
fredag i samband med att vi har årsmötet.
- Vi planerar för en ny omgång ”Äldre och alkohol” i Skellefteå till hösten. Kerstin tar
kontakt med Barbro Westerholm och hör om hon har möjlighet att närvara. Tidsmässigt
rättar vi oss efter tider som hon har möjlighet att vara med.
- BRIS har nätverksträff 26/3 13-15. De håller till i Umeå på Väven. Ann-Marie hör efter ifall
det är möjligt att få ställa ut barnböckerna som finns i Rum i ditt hjärta.
- FNH-vecka är i år vecka 22.
- Kick-off inför våren och sommaren planeras till måndag 8/4 kl 18-20 i Blå Bands lokalen
- SEÖN har årsmöte 17/5 någonstans i Skellefteå området. VLN har möjlighet att utse ett
ombud.
- Planering ”Fira Nyktert” vid nästa sammanträde.
§ 14 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir måndag 11/3 2019 kl. 18.00 i Götarummet, Ordenshuset. De som har
möjlighet träffas redan 17.00 och äter tillsammans.
§ 15 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Bertil Forsberg
Ordförande

Kerstin Sjöström
Sekreterare

Tina Engström
Justerare

