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Minnesanteckningar från mötet med Folkrörelsen mot droger torsdagen den 11 januari  
(Närvarande; Nils Ivan Odelberg, Hans Olof Andersson, Lars Sundh, Eva Malm, Roland 
Sundström). 
  
Beroende på den stränga kylan samt sjukdom hade flertalet meddelat att de inte kunde 
medverka vid dagens mötet. Detta gällde även våra gäster. Punkterna som diskuterades 
enl. följande 
 
-Verksamhetsplan 2018  
Under hösten 2017 beslutades att folkrörelsen ska genomföra två gemensamma 
aktiviteter, föreläsning och ljusmanifestation 1 november 
 
-Uppföljningskonferens om psykisk ohälsa bland ensamkommande  
Konferensen genomfördes utan problem och samtliga uppfattade att arrangemanget som 
lyckad och en uppföljningskonferens borde därför vara på sin plats. Konferensen syfte var 
bl.a. undersöka om det finns förutsättning att bilda SIMON versamhet i länet. Vid sittande 
möte var det ingen som hade kännedom vad som har hänt efter konferensen. Hans Olof 
och Lars ska undersöka med Kerstin på NBV och redovisa det till nästa möte. Om en 
uppföljningskonferens ska genomföras bör den ha ett bredare innehåll och att  
Invandrargrupper blir delaktiga.  
 
-Narkotika vecka  
Thomas nämnde att Gävle kommun har bl.a. inspirerat till att lyfta frågan kring droger 
under en särskild vecka under hösten med avslutande ljusmanifestation. Detta genomförts 
under några år och har varit uppskatta av organisationerna. Frågan är om vi skulle 
genomföra motsvarande. Vi beslutade att under V44 genomföra ett antal 
lunchföreläsningar kring droger mm och därefter avsluta med ljusmanifestationen på 
stjärntorget. Vi beslutade att arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på innehåll och 
redovisa till nästa möte. 
 
”Motkraft”  
Thomas nämnde att även på denna punkt har Gävle kommun inspirerat till. Motkraft 
handlar om en gemensam manifestation där samtliga föreningar/organisationer som ingår i 
folkrörelsen mot droger visar upp sig på torget och presenterar sin verksamhet mm. 
Samtliga ansåg att detta är en bra idé och föreslog att arbetsgruppen får till uppgift att 
undersöka förutsättningen att genomföra motsvarande arrangemang.  
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Grannskapsarbete i Östersunds kommun.  
Beroende på att vare sig Håkan Viklund, Östersunds Hem eller Ann Martinsson, Rikshem 
kunde närvara så beslutade vi att flytta fram punkten till nästa möte. Thomas kontaktar 
dem. 
 
Övriga frågor 
Vi beslutade att kommande mötestider ska förläggas på dagtid, då flertalet i nätverket 
arbetar heltid. 
 
 
 
Nästa möte blir den 7 februari kl 10.00 – 12.00 ABF. Thomas skickar ut inbjudan  
 
 
 
 
Thomas 
 


