Minnesanteckningar från den 22 mars Folkrörelse mot droger, OSD Congress
Deltagare: Joakim Sandström, Tingshuset, Hans Olov Andersson IOGT-NTO, Ingela Sjöberg,
IOGT–NTO, Kholod Mahmood, IBN RUSHD, Eva Malm, ABF och Jämtlands läns Brukarråd, Bo
Bergqvist, MHF, Lars Sund, IOGT- NTO
Varje organisation berättar kort om sina tankar och förväntning på ”Folkrörelse mot droger.”
Bra med bred samverkan och nätverkande. Viktigt att vi genomför konkreta arrangemang
och att det inte bara rinner ut i sanden. Allt för många har dåliga erfarenheter av breda
samverkansformer. Därför måste vi nu tillsammans ta ansvar för det fortsatta arbetet i
annat fall riskerar även detta initiativ att gå samma väg till mötes.
Thomas berättar bakgrunden till Mobilisering mot droger, som är en bred samverkan mellan
myndigheter, frivilliga och idéburna organisationer, samfund och arbetsmarknadens parter.
Arbetet leds av förtroendevalda från Region Jämtland Härjedalen, kommunerna med stöd
från Polisen och Länsstyrelsen. Arbetet samordnas av Region Jämtland Härjedalen. Målet är
att behålla toppositionen i Sverige som en, trygg och attraktivt län – med landets lägsta
brottslighet och störst upplevda trygghet. Förutom olika aktiviteter som genomförs så
presenterades även en aktivitetsplan för året (se bif fil)
Inför det fortsatta arbetet har Folkrörelsen mot droger har en självklar plats. Samtliga
närvarande är positiva till att Folkrörelsen mot droger ska vara en del i mobiliseringen mot
droger. Därför är det viktigt att organisationerna förankra Folkrörelser mot droger Jämtland i
sina respektive styrelser.
Thomas avslutar med att nämna att det nu är viktigt att folkrörelsen… blir synlig och känd
som en viktig samverkanspart för såväl kommuner som region.
Joakim från Tingshuset föreslår att bilda en arbetsgrupp för att arbeta fram en grafisk profil
(Logga) och bilda en sluten grupp på Facebook (folkrörelse mot droger) där det fortsatta
arbetet sker. Gruppen ställer sig bakom förslagen. Thomas öppnar upp en avdelning på
mobilisering.nu som heter folkrörelse mot droger.

Folkrörelser mot droger Jämtlands län

Vidare fördes diskussioner om att genomföra dels egna föreläsningar och samarrangera
konferenser tillsammans med Region JH och CAN. Ett förslag som gruppen var positiv till är
att genomföra en föreläsning på eftermiddagen den 1 november i anslutning till
ljusmanifestation över dem som avlidit av droger på stjärntorget.
Gruppen beslutades att träffas träff 2ggr/termin. Nästa träff är den 1 juni hos IOGT-NTO i
Pelarsalen för att presentera grafisk profil och planera för aktiviteten den 1 november. Vid
behov beslutas nytt möte för hösten. Thomas ska bjuda in någon från ÖFK som kan berätta
om föreningens syn på alkoholservering i samband med hemmamatcher och föreningens
engagemang kring Team 12 17 Alkohol, tobaksfri.
Sista mötet för året blir den 14 december kl 18:00 på Tingshusets. Syftet är att ta fram
verksamhetsplan för 2018.
Thomas Andersson
CAN länsombud
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