
    
   

 

Minnesanteckningar från nätverksmötet Folkrörelsen mot Droger den 27 november 13.00 
– 16.00 Församlingsgården, Stora kyrkan 

Närvarande: Joakim Sandström, Eva Malm, Johannes Paulsson, Lars Sundh, Åsa 
Stjärnemo, Magnus Larsson, Maha Alhaddad och Chatarina Eriksson 
  

- Fredrik Lindberg, kommunikatör mm och har ansvarat för kommunikationsarbetet inom 
Mobilisering mot Droger. Fredrik berättade kort om vikten av att ha en tydlig 
kommunikationsstrategi kring de aktiviteterna som planeras att genomföras. I 
kommunikationsstrategin fastställs kommunikationsmål samt vilka målgrupper och kanaler 
som ska prioriteras. I den mer taktiska kommunikationsplanen definieras vilka aktiviteter 
som ska genomföras under en avgränsad period i syftet att uppnå fastlagda mål.  

Planen anger även syfte, mål, målgrupp och budskap för enskilda aktiviteter samt 
ansvarsfördelning och tidplan. Viktigt att hålla ihop budskapet och avsändare.  

Fredrik ställer sina tjänster till förfogande om intresset finns i de olika arbetsgrupper som 
kommer att genomföra aktiviteter. 

- Linda Myrén arbetat Systembolaget i Svenstavik och är IQ inspiratör. IQ är ett dotterbolag 
till systembolaget och har till uppgift att lära de som dricker alkohol ska kunna göra det på 
ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. Som IQs inspiratörer 
arbetar Linda för att öka det lokala engagemanget och sprida goda exempel på 
alkoholförebyggande insatser.  

Genom att uppmuntra lokala aktörer till insatser, bland annat genom att tipsa om IQ-
projekt och om nätverket. Sprider kunskap om hur Systembolaget arbetar med sitt 
samhällsansvar. (https://www.iq.se/) Linda finns tillgänglig för frågor;       
linda.myren@systembolaget.se 

- Thomas gav en bakgrund till Mobilisering mot droger. Mobilisering mot droger är en bred 
myndighetssamverkan som tillsammans med frivilliga och idéburna organisationerna, 
samfunden och näringslivet i Jämtlands län ska bl.a. verka för målet är att skapa en 
attraktiv, trygg och trivsam region – med landets lägsta brottslighet och störst upplevda 
trygghet. Arbetet har pågått sedan 2006 och leds av förtroendevalda från länets 
kommuner och Region JH.  

- Våren 2017 bildades Folkrörelsen mot Droger som en del av länets samlade arbete mot 
droger och ökad trygghet. Syftet var att ta fram det som vi kan göra gemensamt, dra åt 
samma håll och därmed bli en samlad kraft. En arbetsgrupp bildades som har till uppgift 
att bl.a. ta fram en (verksamhets)plan för gemensamma aktiviteter. Inför 2019 
presenterade arbetsgruppen följande förslag: 

o Opinionsbildning (insändare/debattartiklar) 

o Narkotikakonferens 

o MOTKRAFT – en familjedag 

o Ungdomskonferens i samverkan med Mittuniversitetet och Jämtlands 
gymnasieförbund 

o ”Narkotikaveckan” Föreläsningsserie i början av november  
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Efter en del diskussioner så beslutade vi att var och en går hem till sin organisation och 
undersöker om det finns förutsättningar att genomföra föreslagna aktiviteter och redovisa 
detta vid nästa nätverksmöte. 

 

- Nästa möte är den 28 januari 13.00 Folkuniversitetet Hus Q Campus 

 

Thomas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  


