Minnesanteckningar Folkrörelse mot droger 2017-06-01
Närvarande: Joakim Sandström, tingshuset, Alvi Berglund, Frivilliga samhällsarbetarna
Annika Nilsson Samlande nykterhetsrörelsen, Thomas Andersson CAN, Eva Malm, ABF
Robert Uittio, Regionråd, RegionJH
Föregående möte minnesteckningar www.mobilisering.nu/fmd
Kort genomgång av föregående minnesanteckningar. Inga kommentarer.
Information från Robert Uitto Regionråd. Mobilisering mot droger
Inbjuden till mötet var Robert Uittio, Region råd och ingår i ledningsgruppen för mobilisering
mot droger som är en bred myndighetssamverkan tillsammans med de frivilliga/idéburna
organisationerna och arbetsmarknadsparter. Robert nämnde att mobiliseringen startade
2006 på initiativ från Landstinget, polisen och länets kommuner. Landstinget/Regionen är i
dag den samlande kraften för arbetet. Huvudsakliga målet att göra länet till ett tryggt och
attraktivt län. Arbetet utgår från en programförklaring som presenteras i samband med den
årliga spridningskonferensen som ligger i slutet på januari varje år. Sedan april 2017 leds
mobiliseringen av politiker från länets kommuner tillsammans med Regionen. Robert
betonar vikten av att frivilliga/idéburna organisationerna och samfunden måste med i det
fortsatta arbetet. Därför är initiativet med folkrörelsen mot droger mycket angeläget. I dag
medverkar 14 föreningar/ organisationer (www.mobilisering.nu/fmd. Vi hoppas att fler vill
vara med och bidra till att Jämtlands län blir tryggt och attraktivt län. Robert avslutar med att
nämna att Folkrörelsen mycket väl kan ansöka om medel hos regionen JH för akvaviter som
ligger i linje med mobilisering mot droger intentioner.
Verksamhetsidé
Thomas presenterade förslag till verksamhets ide.
”Folkrörelser mot droger är ett nätverk av ideella riksorganisationer som bland annat
arbetar för ett tryggt och attraktivt län. Ett gemensamt arbete med tobak, alkohol och
narkotika i centrum är nödvändigt eftersom ämnena är varandras ”bästa vänner”. Som idag
tyvärr bidrar till allt för många länsbors försämrade livskvalité. Det behöver vi ändra på!
Ensam är inte stark. För att kunna göra skillnad måste vi mobilisera och kraftsamla och ta
tillvara våra olika styrkor och kunskaper. Det finns stort utrymme för att påverka och nå
förändring både på regional- och lokal nivå. Lokalt engagemang tillsammans är navet i det
breda förebyggande arbetet”. Gruppen hade inga synpunkter

Beredningsgrupp (förbereda möte mm)
Thomas lyfte fram behovet av en mindre grupp som tillsammans förbereder möten mm.
Inför dagens möte har Eva Malm ABF och Joakim Sandström medverkat. Dessa två kan även
fortsättnings medverka. Om någon ytterligare är intresserad så meddela Thomas.
Värdegrund
Beroende på att det var allt för många som inte kunde närvara vid dagens möte valde vi att
återkomma med punkten värdegrund för Folkrörelse mot droger.
Förslag på logga för folkrörelse mot droger
Joakim presenterade ett förslag på en logga för folkrörelsen mot droger. I loggan måste det
tydligt framgå Jämtland och Härjedalen alternativ Jämtlands län. Joakim ska göra de
föreslagna ändringarna och återkomma med en färdig grafisk utformning.
SIMON (Sveriges invandrare mot droger)
Thomas informerade om kontakt med verksamhetschefen för SIMON. Föreningen är
intresserad av att etablera sig i Jämtlands län och ingår folkrörelsen mot droger, vilket man
gör i Gävle. Gruppen beslutar att genomföra en konferens tillsammans med SIMON under
senare delen av september eller i början av oktober. Thomas kontaktar verksamhetschefen
för SIMON och återkommer med förslag på program.
Verksamhetsplan 2017- 2018
Föregående möte beslutades att Folkrörelsen mot droger ska arbeta fram en
verksamhetsplan för resterande del för 2017 och 2018. Jämtlands läns idrottsförbund är
villiga att tillsammans med organisationerna ta fram verksamhetsplanen. Förslaget datum 28
augusti. Thomas undersöker med Lena Jönsson JH Idrott.
Övriga frågor
Eva Malm ABF informerade kort om att ABF tillsammans med CANhar påbörjat diskussioner
med Tord Andnor, ordf. Östersunds bostäder om att arbeta med grannskapsarbete i
Östersunds bostäder nyproducerade hyresrätterna. Tanken är att göra hyresgästerna mer
intresserade av och ta större ansvar över sin boendemiljö. Här kan fler föreningar
organisationer medverka.
Joakim för fram iden om att hjälpa till med att Certifiera boendemiljön. Eva Malm lovar att
återkomma med mer information.
Thomas Andersson
CAN Länsombud

