
    
   

 

Minnesanteckningar FMD 20190128 

 

Närvarande: Magnus Larsson, Annika Nilsson (Junis och MHF), Lars Sundh, Eva Malm och 

Joakim Sandström. 

 

Från förra mötet. Vilka punkter ska tas upp. 

-Opinionsbildning 

-Narkotikakonferens. 

-Motkraft 

-Ungdomskonferens 

-Narkotikaveckan 

 

Eva går igenom förra mötet.  

Vilka aktiviteter ska vi köra under året? 

Kritik från mötet om att vi måste vara noga med att förankra vad som bestäms. 

Protokollföra mötena. Inkludera närvaro och vara tydlig med vilka beslut som blir tagna. 

Motkraft bestämts till 24 augusti 2019. 

Vi ska söka bidrag till kommande aktiviteter (evenemangsbidrag från kommunen). 

Om någon tar på sig ansvaret att fakturera, så som ABF gjorde nu, så ska alla – på förhand – 

lämna sina faktureringsadresser. Allt som ska faktureras ska också lämnas in till den som ska 

stå som ansvarig här, detta för att inte någon förening ska drabbas av en större kostnad än 

någon annan utan kostnaderna ska delas upp mellan de som tagit beslut om detta.  

Vilka blir kostnaderna och vilka delar? Detta ska göras i förhand. Vi tar upp det igen på nästa 

möte. 

 

Verksamhetsplan 2019 

 

Vi beslutar att under våren och försommaren fokusera på att skapa opinion, sprida 

debattartiklar, skriva egna insändare och ta upp detta i arbetsgruppen (storgrupp).  

Det är bra. Ingen Narkotikakonferens ”bara för att ha en konferens”, det blir alltför mycket 

jobb som tar tid från våra ordinarie verksamheter. FMD bör under året titta på om man vill 

köra detta under våren 2020 och isf måste detta planeras senast hösten i år. 

Framförhållningen måste bli bättre framöver och alla som ska finnas under 

paraplyorganisationen måste vara delaktiga i arbetet, det blir för tungrott för enbart några få. 

 

- Ungdomskonferens. FU kollar med universitetet om hur de ska jobba vidare. Detta kommer 

att ske under hösten 2019, vid skolstart mest troligt. Magnus återkommer i frågan vid nästa 

möte. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

- 1 november blir det återigen ljusmanifestation. 4-6 november uppmärksammas 

narkotikavecka föreläsningar. IOGT återkommer gällande denna vid kommande möten.  

 

-Narkotikaveckan stryks alltså då mötet tycker att den är luddig och överflödig och att man 

kan väva in dessa frågor i övriga aktiviteter under året. 

 

-Motkraft tar Eva och Jocke. 24 aug 2019.  

 

Här beslutar mötet att Motkraftdagen får kosta max 50 000 kr. Detta ska finansieras genom att 

kommuner, regioner, privat sektor och idrottsföreningar samt övriga samverkansparter i  

Motkraft går in med medel.  

 

Uppgift att ansöka om medel från tex. kommun, region och andra aktörer kommer att 

delegeras ut vid kommande möte.  

Föreningarna som säger att de vill vara delaktiga i respektive evenemang ska vara med och 

dela på ev. överskridande kostnad.  

Mer information gällande Motkraftsdagen samt ev. delegation kommer vid nästa möte 7 

mars 2019 kl 13.00 ABF lokaler 

 

-Opinionsbildning körs löpande under året fast med fokus på att sprida våra aktiviteter som 

komma skall och marknadsföra FMD. 

 

Östersund 20190128 

 

Vid protokollet:  

 

 

……………………………………………………………….. 

Joakim Sandström 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

Eva Malm (skrev sista delen av anteckningarna) 

 


