
Verksamhetsberättelse för 2022 för Västerbottens läns Nykterhetsförbund 

 - den samlade nykterhetsrörelsen i Västerbotten   
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Vice ordförande              Margot Asplund SBF                    

Sekreterare       Kerstin Sjöström IOGT-NTO               

Kassör         Carina Granberg IOGT-NTO             

Ledamot   Emma Berggren SBU          

Ledamot          Nicole Steegmans IOGT-NTO             

Ledamot   Kurt Bergner MHF 

Ledamot   Sven Ederlöf SBF  

Adjungerad (från 220823) Birgitta Hellström Junis 

 

Revisorer   Kjell Smedjegård (SBF) Karl-Gunnar Miltsis  

Revisorssuppleanter  Johan Brändström Joakim Löfbom (IOGT-NTO)  

 

Valberedning  Ann-Marie Lindgren SBF sammankallande  

Birgitta Hellström Junis 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under verksamhetsåret. Samtliga möten förutom ett har varit 

digitala, främst med anledning av att styrelsens ledamöter är spridda över länet så digitala möten 

underlättar då vi slipper resor. 

 

Årsmötet 2022 

Årsmötet för 2022 hölls den 26 mars på Ordenshuset i Umeå. Totalt deltog ett 20-tal personer, 

några av dessa deltog digitalt. Årsmötesordförande var Lars-Olov Sjöström, MHF. Resultatet för 

2021 visade på ett överskott på 13146 kr. Styrelsens vice ordförande Ann-Marie Lindgren hade 

avsagt sig omval på grund av nya uppdrag och lämnade styrelsen efter många år. 

 

Valet 2022 

VLN ställde frågor till samtliga länsorganisationer för riksdagspartierna via en webenkät. Vi fick 

svar från sju av partierna, och använde dessa för en utfrågning samt debattartiklar. 

 

VLN bjöd in till en politikerutfrågning 31/8 på Ordenshuset i Umeå. Det blev en trevlig kväll där  

representanter från våra medlemsorganisationer, IOGT-NTO, MHF och Blå Bandet, ställde 

frågorna till partirepresentanterna som deltog. De partier som representerades var V, S, C, L, M, 

KD och Fi. De flesta representerades av toppnamn från region- eller riksdagslistor. Utfrågningen 

kunde även följas via webben. 

 

Föreläsningar och seminarier anordnade av VLN 

Förebyggande samverkan 

26/3 föreläste Ewa Öberg Öström, kommunpolis i Skellefteå om den lokala modellen för 

förebyggande samverkan mellan polisen och kommunen. Det övergripande syftet med 

samverkansavtalet är att öka den upplevda tryggheten och minska brotten. Ett specifikt mål är att 

minska ungdomars användande av alkohol och narkotika, vilket följs upp med undersökningar 

bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Föreläsningen hölls på Ordenshuset i Umeå 

och streamades via Zoom.     



Pandemins effekter 

23/5 hölls ett webbinarium med fil dr Björn Trolldal, CAN med temat ”Vad har vi lärt av 

pandemins effekter på alkoholkonsumtionen?” Undersökningar har visat att totalt två tredjedelar 

hade ett oförändrat drickande under 2020-2021, medan 18 procent hade minskat sin konsumtion 

och 5 procent ökat. En intressant presentation som följdes av en bra diskussion bland de som 

deltog. 

Droger i trafiken 

13/10 hölls ett seminarium på Ordenshuset i Umeå om ”Droger i trafiken” med MHF:s 

trafiksäkerhetschef Lars-Olov Sjöström. Ett intressant seminarium om konsekvenserna av att 

förare är alkohol- eller narkotikapåverkade i trafiken. Han konstaterade att statistiken pekar på 

att nära 30 % av dödsfallen på vägarna är alkohol- eller narkotikarelaterade. Det var möjligt att 

delta på seminariet endera fysiskt eller digitalt. 

Föredömlig ledare 

9/11 anordnade VLN en föreläsning på Västerbottens museum där arkivforskaren Cuno 

Bernhardsson föreläste om nykterhetsförespråkaren Gustav Rosen, legendarisk VK-redaktör, 

politiker och slutligen landshövding i Västerbotten 1931-1942. Rosen var starkt engagerad för 

förbudsvännerna i kampanjen inför folkomröstningen 1921 om ett svenskt spritförbud. Det blev 

en välbesökt föreläsning med deltagare både fysiskt och digitalt. 

Rum i ditt hjärta  

Vi har låtit göra en uppdatering av utställningen ”Rum i ditt hjärta”. Bibliotekarie Jenny 

Berggren gjorde urvalet av de nya böcker som utställningen nu lyfter fram. Hon uppdaterade 

även foldern som beskriver böckerna samt spelade in en ny film som beskriver ”Rum i ditt 

hjärta”. Filmen finns på VLNs hemsida.  

Utställningen visades på kulturhuset Väven i Umeå 27/10 - 6/11 och i samband med detta rullade 

information på storbildskärmar på Väven. Den 31/10 hade vi ett luncharrangemang på 

Matverkstan på Väven, där bibliotekarie Jenny Berggren presenterade utställningen och det 

bjöds på mjukbrödsklämma och GT-dricka.  

Utställningen finns i två uppsättningar och kan lånas gratis från VLN. 

                      NBV har köpt in en del av böckerna i utställningen, som det är möjligt att låna om man ordnar 

en studiecirkel runt dessa. 

 

Folknykterhetens vecka 

VLN:s olika medlemsorganisationer genomförde en del aktiviteter runt om i Västerbotten under 

folknykterhetens vecka.   

 

Ge barnen en vit jul/Vit jul 

Det genomfördes en hel del kampanjaktiviteter via medlemsorganisationerna runt  

Ge barnen en vit jul och Vit jul. Även i år hade VLN plugin annonser i VK och VF på vårt tema 

”Ge barnen en Vit Jul”. Vi var även med i en gemensam annons i Umeå Guiden på detta tema. 

Media /Påverkan 

Vid årsmötet antogs ett uttalande mot gårdsförsäljning som publicerades som en insändare i VK 

med ombuden som avsändare. Utifrån svaren på VLNs politikerenkät publicerades två 

debattinlägg, dels i VK angående ”Gårdsförsäljning” och därefter i VF om att ledande svenska 



alkoholforskare utifrån ny kunskap föreslagit att den svenska hälso- och sjukvården borde skärpa 

definitionen av gränsen för riskbruk.  

VLN var inte remissinstans när det gällde förslaget till så kallad ”Gårdsförsäljning”, men 

lämnade ändå remissvar där vi bl.a. beskrev risken för att vårt alkoholmonopol hotas om vi inför 

”Gårdsförsäljning” 

VLN bidrog även 2022 till att vi kunde ha en helsidesannons i julnumret av Umeåguiden. Det 

blev en fin annons där medlemsorganisationerna kunde visa upp sina aktiviteter inför julen. 

Hemsida/Facebooksida 

På VLN:s hemsida finns information om det mesta som VLN gör. Styrelsen är tacksam över att 

tidigare styrelsemedlemmen Åke Eriksson sköter hemsidan. VLN har även bytt till en öppen FB-

sida. Den sidan har ännu lite mindre aktivitet men meningen är att den ska användas mera aktivt. 

 

Samverkan/Representation   

Sex av årets arrangemang har genomförts i samarbete med vårt studieförbund NBV. 

I länssamrådsgruppen för ANTDS har VLN utsett Kerstin Sjöström och Margot Asplund som 

ordinarie representanter, samt Bertil Forsberg och Kurt Bergner som ersättare. 

VLN är medlem i Samforma. Margot Asplund representerade VLN på deras årsmöte. 

Bertil Forsberg representerade VLN på SLAN:s representantskapsmöte.  

Bertil Forsberg var med på BRIS nätverksträff den 8 november. 

                      Ekonomi   

Folkhälsobidraget från Region Västerbotten har tidigare varit den viktigaste inkomstkällan för 

VLN. Under de senaste åren har bidraget minskat ordentligt. 2022 beviljades VLN 15 000 kr i 

folkhälsomedel, vilket är mindre än tidigare år. Resultatet för 2022 blev därför en förlust. 

Slutord 

Under många år ända fram till covid-pandemin var arrangerandet av fysiska konferenser och 

seminarier ett huvudinslag i vår verksamheten, och för detta erhölls folkhälsomedel från 

dåvarande landstinget senare Region Västerbotten. Redan åren strax före pandemin märktes 

problem med allt större svårighet för personal från skola, socialtjänst och primärvård att på 

arbetstid få delta i denna typ av fortbildning. Under 2020 fick VLN gå över till att arrangera 

fristående digitala föreläsningar med kvalificerade medverkande, vilket fortsatt med fristående 

föreläsningar under 2021-2022. Dessa föreläsningar har ofta varit helt eller kombinerat digitala 

samt spelats in och varit möjliga att se i efterhand. De problem som nu förstärkts med digitala 

arrangemang är att deltagandet från externa målgrupper har minskat ytterligare, liksom mötena 

mellan representanter för våra olika medlemsorganisationer. De nya förutsättningarna gör att 

VLN behöver utveckla nya, mer uppsökande verksamhetsformer som kan stärka 

opinionsbildningen att nå såväl beslutsfattare som normbildare och allmänhet. 

Styrelsen för VLN 2022 

 

Bertil Forsberg             Margot Asplund        Carina Granberg        Kerstin Sjöström  

  

Kurt Bergner                Sven Ederlöf              Nicole Steegmans     Emma Berggren          



Bilder från verksamheten 2022              

 

 

Ewa Öberg Öström föreläste i Umeå 26/3 

 

 Björn Trolldal föreläste 23/5 från CAN, Stockholm 



 

 Lars-Olov Sjöström föreläste i Umeå 13/10 

 

Cuno Berhardsson föreläste i Umeå 9/11 

 

 



 

Politikerutfrågning inför valet på Ordenshuset i Umeå 

 

Nypremiär för bokutställningen Rum i ditt hjärta på kulturväven i Umeå i oktober 

 

 


