Minnesanteckningar avseende framtagandet av verksamhetsplan för Folkrörelse
mot droger 2021 den 2020-12-02 (via TEAMS)
Medverkande från nätverket Folkrörelsen mot droger: Eva Malm, ABF Jämtland
Härjedalen, Magnus Nordqvist, Folkuniversitetet, Hans Ödmark, NBV, Thomas Kronlund,
ICA Supermarket, Clas Alenius, Hyresgästföreningen, Thomas Andersson, CAN, Stefan
Olsson Röda Korset, Martin Björnvall, Studieförbundet Vuxenskolan, Joakim Sandström,
HUB063, Lena Jönsson RF-SISU, Leena Harake, KSAN, Anna-Karin Lindeberg,
Länsförsäkringar, Margareta Engdal, Svenska Kyrkan, Berit Johansson, IOGT,
Övriga medverkande: Daniel Carlryd, CAN Linda Myren, IQ Inspiratör och Karin
Holmqvist Strömsunds kommun.
Mötet inleddes med att göra en sammanfattning av det gångna året. Den årliga
spridningskonferensen genomfördes. På grund av pandemin tvingades vi ställa in all
övrig utåtriktad verksamhet. Däremot skrevs och publicerades tre stycken insändare
som Folkrörelsen mot droger stod som avsändare. Årets teman var: Ensamhet, Dopning
och Civilkurage.
Inför kommande verksamhetsår har en del synpunkter framkommit att Folkrörelsen
borde bredda sin verksamhetsinriktning/profil mot psykisk hälsa istället för enbart
droger.
Utifrån de diskussioner som fördes beslutades att ändå behålla namnet Folkrörelse mot
droger Jämtlands län. Främsta skälet till detta ställningstagande var bl.a. att droger
upplevs tydligt och avgränsat.
Att arbeta för psykisk hälsa är en inriktning som flertalet organisationer/föreningar har
i sin verksamhetsplan och genom den breda samverkan kommer det på sikt ge goda
effekter på såväl alkohol som drogkonsumtionen, vilket är en det huvudsakliga målet för
Folkrörelsen mot droger jämtlands län
Joakim Sandström presenterade ett kommande projekt MERKRAFT. Projektet som i
huvudsak handlar om att stödja folkrörelsens olika medlemsorganisationer/föreningar
om att förebygga psykisk ohälsa i den egna organisationen. Projektet ska även initiera
bred samverkan mellan föreningar/organisationer i länets övriga kommuner och
därmed skapa förutsättningar för ett lokalt nätverk inom ramen för folkrörelsen mot
droger Jämtlands län.

Thomas informerade att folkrörelsen mot droger har tagit ett iniativ till samhällsarbete
/grannskapsarbete i Torvalla tillsammans med Östersunds hem och Rikshem och
studieförbunden, kyrkan m.fl. Arbetet har i första hand handlat om att flytta ut
folkbildningsverksamhet till bostadsområdet. Bostadsföretagen och kyrkan har bidragit med
lämpliga lokaler för ändamålet. På grund av pandemin så har verksamheterna ännu inte funnit
sina former. Arbetet planeras att genomföras under året.
Berit Johansson presenterade erfarenheter av frivilligcentral. Berit har tidigare ansvarat
för frivilligcentral i Ekerö. Frivilligcentralen kort beskrivas som en sluss för frivilliga
uppdrag som finns inom ett begränsat geografiskt område och vänder sig till alla
människor, oavsett ålder. Frivilligcentralen fungerar som ett informationskontor för
frivilliga uppgifter och arbetar helt efter lokala behov. Här kan man engagera dig ideellt
utan att binda dig till en förening eller organisation. Berit föreslog att vi borde kunna
initiera det i länets kommuner.
För genomförandet av verksamhetsplanen finns sedan tidigare en arbetsgrupp
bestående av:
Eva Malm ABF Jämtland Härjedalen, Clas Alenius Hyresgästföreningen, Joakim
Sandström HUB063 och Magnus Nordqvist Folkuniversitetet
Vi beslutade att verksamhetsplanen 2021 för Folkrörelsen mot droger Jämtlands län att
i förstahand genomföra följande aktiviteter:
• MOTKRAFT – En familjedag med syfte att dels marknadsföra
medlemsorganisationernas verksamheter och rekrytera nya medlemmar mm.
• Fortsatt engagemang i samhällsarbetet i Torvalla centrum.
• Undersöka förutsättningar att inrätta Frivilligcentral i Torvalla centrum
• Initiera projektet MERKRAFT i länets kommuner.
• Medarrangör till spridningskonferensen 2022
• Alkohol och äldre – samverkansprojekt mellan delar av folkrörelsen, kommunerna och
Region som tillsammans uppmärksamma äldres skadliga alkoholkonsumtion mm.
För arbetsgruppen
Folkrörelsen mot droger Jämtlands län
Thomas Andersson

