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 Förslag till beslut från styrelsen 
 
6. Verksamhetsberättelse 2020 
Att: årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2020. 

 
11. Kostnadsersättning till styrelsen 
Att: kostnadsersättning höjs till en summa av 8000 kr att fördela  
inom styrelsen. 
 
12. Kostnadsersättning till revisorer 
Att: kostnadsersättning utgår till en oförändrad summa av 900 kr per 
revisor. Om ersättare inträder tillfaller kostnadsersättningen ersättaren.  
 
13. Ersättningar och traktamente 
Att: reseersättning utgår för förtroendevalda enligt den nu gällande 
skattefria normen (för närvarande 18,50 kr/mil) och att ersättning för 
utlägg sker mot kvitto. 
Att: Ledamot har efter godkännande av AU rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst om man på arbetstid representerar ÖLN.  
 
15. Verksamhetsplan 2021 
Att: fastställa verksamhetsplan 2021 
 
16. Budget 2021 
Att: fastställa budget för 2021 
 
23. Medlemsavgift 2022 
Att: fastställa avgiften för större nykterhetsförbund och 
distriktsorganisationer till oförändrade 500 kr. 
Att: fastställa avgiften för mindre nykterhetsförbund och 
distriktsorganisationer, för samarbetskommittéer och 
observatörsmedlemmar till oförändrade 200 kr. 
 
24. Årsmöte 2022 
Att: ÖLN:s årsmöte 2022 hålls onsdag den 13 april. 
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Verksamhetsberättelse för 2020 

Inledning 
Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaka på ett annorlunda 
år. Styrelsen för Östergötlands Läns Nykterhetsförbund (ÖLN) får härmed avge 
följanderedogörelse för verksamhetsåret 2020. 
 

Styrelsens sammansättning under 2020 

Ordförande Mona Olsson  Norrköping  IOGT- NTO 

Kassör  Susanne Båtwijk Åtvidaberg Blåbandet ungdom 

Vice ordf.  Peter Germundsson Linköping TempelRiddareOrden 

Ledamot  Mattias Eriksson Linköping IOGT-NTO 

Ledamot  Per-Åke Andersson Finspång IOGT-NTO 

Repr. Regionen Albert Lindell  Mjölby (S)  

Ersättare  Lars-Göran Lindström Linköping MHF  

Ers. Regionen Tommy Sennehed Linköping (KD) 

 

Hedersledamöter i ÖLN  

Hedersordf. Tobias Båtwijk Åtvidaberg MHF 

Hedersledamot Lars-Göran Lindström Ljungsbro MHF 

Hedersledamot Larseric Danielsson Linköping Hela Människan 

*Hedersledamot  Lennart Franzén Linköping MHF 

Hedersledamot Lars Ström  Linköping 

*Lennart Franzén avled 7 maj 2020 

Revisorer 2020  

Revisor  Bengt Sandberg Norrköping  Junis 

Revisor  Ingvar Karlsson Skänninge  Blå Bandet 

Revisor ersättare Fredrik Topplund Linköping Tempel Riddare 

Orden 

Styrelsemöten och arbetsutskottsmöten 

Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds styrelse har haft 5 stycken 
protokollförda styrelsemöten under 2020, 5/2, 4/3, 26/5,19/8 samt ett 
konstituerande styrelsemöte den 9/12.  Årsmötet hölls den 2/9 2020. 
Arbetsutskottet har haft 1 möte 27/8. Utöver dessa har det hållits fortlöpande 
kontakter bl.a. via telefon och e-post mellan kassör och ordförande. 
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Styrelsens AU, arbetsledning samt kontaktperson i 
arbetsgivarfrågor.  
Au har under 2020 bestått av ordförande Mona Olsson, vice ordförande Peter 
Germundsson, kassör Susanne Båtwijk samt konsulent Anna Fjelltjärn. 
Arbetsledning för anställd personal har varit AU – utom konsulenten. 
Kontaktperson i arbetsgivarfrågor har varit ordförande och kassör. 
 

Medlemsorganisationer 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna för ÖLN 2020 har varit: 
- För större nykterhetsförbund och distriktsorganisationer 500:-/år 
- För mindre nykterhetsförbund och distriktsorganisationer,  200:-/år 
  för samarbetskommittéer och observatörsmedlemmar 
 
Nykterhetsförbund: 
Lokala nykterhetsförbund 
LNF   Linköpings Nykterhetsförbund 
SNF   Skänninge Nykterhetsförbund (vilande) 
 
Samarbetskommittéer 
Södra Kinda samarbetskommitté 
Ödeshögs samarbetskommitté (handläggs av Ödeshögs Blåbandsförening) 
(ovanstående organisationer, samlar och organiserar ett antal lokala 
organisationer, föreningar, institutioner m.fl. som medlemmar och 
observatörer – och man representerar  
på detta sätt ett stort antal människor med olika intressen.)  
 
Distriktsorganisationer 
IOGT-NTO 
UNF  Ungdomens nykterhetsförbund 
Junis  IOGT-NTO:s juniorförbund 
NSF  Nykterhetsrörelsens scoutförbund 
MHF  Motorförarnas Helnykterhetsförbund 
MHF Ungdom MHF:s Ungdomsförbund (vilande) 
ÖBD  Blå Bandet (inkl. Sjundedagsadventister) 
ÖBU  Blå Bandets Ungdomsförbund (inkl. 
Sjundedagsadventister) 
ÖFD (SFF)  Östergötlands Frisksportsdistrikt 
Hela Människan Kristna samfund och organisationer 
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Övriga medlemsorganisationer 

Riddartemplet Ansgarius, Norrköping Tempel Riddare Orden (TRO) 

Riddartemplet S:t Laurentius, Linköping Tempel Riddare Orden (TRO) 

Stegeborgsgården, Stegeborg, Vikbolandet Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 

Unga Kris, Norrköping 

NTF Sörmland/Östergötland/Örebro 

 

Observatörsmedlemmar 

MHF:s Nkpg:s nätverk  Ingår medlemsmässigt i MHF. 

Eleonoragruppen Samtalsmottagning som arbetar med stöd 
för barn och anhöriga vars närstående 
drabbats av beroendeproblematik mm. 

 
Samarbetsorganisationer 
NBV 
Bilda LUR (Linköpings ungdomsråd) 
 

Expedition 
ÖLN: s expedition är belägen på Hökaregatan 1C i Gamla Linköping. 

Expeditionslokalen ligger i en av Kulturfastigheters byggnader i stadsdelen och 

museiområdet Gamla Linköping. ÖLN hyr ett kontorsrum på 24 kvm och har 

tillsammans med andra hyresgäster gemensamt kök. Sammanträdeslokaler 

finns tillgängligt hos NBV i grannhuset. Kontoret utgör basen för ÖLN:s arbete. 

Under normala fall har vi många besök på kontoret men under 2020 har det 

sett annorlunda ut, möten har skett digitalt, i några fall utomhus men graden 

av telefonmöten har ökat avsevärt. 

 

Personal 
ÖLN har en anställd länsnykterhetskonsulent som heter Anna Fjelltjärn. Hon 

har en deltidstjänst på 80%, tjänsten utökades med 10% under 2020. Agendan 

var fulltecknad för 2020 och vårt fokus på att öka kontaktytorna i Östergötland 

slog väl ut under 2019 och gjorde att vi hade mycket åtagande i enlighet med 

vårt uppdrag inbokade inför 2020, men efter att pandemin Covid 19 slog till i 

vårt samhälle, fick aktiviteter bokas av och i vissa fall skjutas fram i väntan på 

ett bättre läge. Konsulenten har varvat att vara på kontoret men också arbetat 

hemma i stor utsträckning. 
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Samarbetsavtal ÖLN – Region Östergötland 

ÖLN och Region Östergötland har ett ömsesidigt samarbetsavtal, en 
överenskommelse. För 2020 erhölls 491 400 kronor i verksamhetsbidrag, 
utbetalt med 1/12-del per månad. Förutom att verksamhetsberättelsen tillställs 
regionen ska årlig uppföljning ske.  

Enligt överenskommelsen ska ÖLN 

• bedriva riktade folkhälsoinsatser av drogförebyggande karaktär 
gentemot enskilda, förenings- och arbetsliv, skolor, institutioner m fl. 

• förmedla kunskap och information kring alkohol och droger till 
skolpersonal, elever och föräldrar i framförallt grund- och 
gymnasieskolan. 

• bistå medlemsorganisationerna med rådgivande och personella insatser 
samt arrangera aktiviteter som samtliga medlemsorganisationer inbjuds 
till. 

• erbjuda förtroendevalda och medlemmar i medlemsorganisationerna 
regelbunden utbildning och information kring drog- och beroendefrågor 

 

Verksamhet 
Arbetet med att informera i ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak 
och spel) och att verka för en nykter livsstil och därigenom främja folkhälsa 
pågår ständigt i olika sammanhang där vi deltar. Nedan följer ett urval av de 
aktiviteter och verksamhet som ÖLN bedrivit under 2020. 

 
Politikersamling  
Varje år anordnar ÖLN en politikerträff, där lokala och även riksdagspolitiker 
och andra deltagare inbjuds till att lyssna på ett aktuellt ämne. Årets träff ägde 
rum den 8 januari i Wavrinskysalen, Snickaregatan 2A i Linköping i form av ett 
frukostmöte. Temat var: Vad finns under kevlaret? Machokultur och andra 
destruktiva normer, en politisk fråga. Föreläsare var Mårten Granlund från 
organisationen Under Kevlaret. Föreläsningen handlade om normer, sårbarhet, 
känslor maskulinitet mm. Mårten Granlund berörde. Både tjänstemän och 
politiker från Region Östergötland fanns på plats liksom politiker från de flesta 
kommuner i länet. 
 
 
 
 
 



- 8 - 
 

 

Årsmöte  
ÖLN: s årsmöte hölls den 2 september i Pingstkyrkan lokaler på Cupolen, 
Majgatan 4 i Linköping. Kvällen inleddes med en parentation för att hedra 
minnet av vår hedersledamot Lennart Franzén som avled 7 maj 2020. ÖLN: s 
hedersledamot Lars-Göran Lindström läste en högtidlig dikt och berättade om 
Lennarts djupa engagemang i nykterhetsrörelsen och hans innerliga hjärtlighet. 
Innan årsmötet startades igång fick Gösta Johansson ta emot ÖLN: s Livsstilspris 
för sitt brinnande engagemang i MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) 
och de gärningar han har gjort för sin hembygd Hällestad, Finspång. Vi lyssnade 
på hans livsberättelse och drivkrafter bakom engagemanget. Därefter följde 
sedvanliga årsmöteshandlingar. Vi hade vidtagit åtgärder för att Covid anpassa 
mötet enligt rådande restriktioner om avstånd och antal deltagare, i år kunde 
också medlemmar följa oss digitalt och så filmades föreläsningen med Gösta 
Johansson, live på ÖLN:S Facebook sida. Att vårt årsmöte låg i september och 
inte i april som det brukar, berodde såklart på pandemin, det gick inte att på ett 
säkert sätt genomföra det i april, därför sköt vi fram det. 
 

Samrådskväll  
I ÖLN:s uppdrag ligger att samla medlemsorganisationerna till samråd. Under 
hösten 2020 valde vi att ställa in det. Många av våra medlemsorganisationers 
medlemmar är i riskgrupp och vi ville inte riskera någons hälsa.  
 

Föreläsning/samtalskväll  
ÖLN hade även detta år närmare bestämt 6/2, fått förtroendet att arrangera en 
föreläsning/samtalskväll med tema: Hemligheter, för konfirmander och unga 
ledare i Vårdsnäs i Linköping. Efter föreläsningen tog vi upp de frågor 
ungdomarna själva hade fått skriva, det blev ett aktivt samtal. Föreläsningen 
handlade om vad ett beroende är, hur normer kan påverka en, vilka mönster 
som kan uppstå i en familj om man har en familjemedlem som har en 
beroendesjukdom eller psykisk ohälsa. Temat var också bekymmerslöshet, kan 
man leva bekymmersfritt? Ungdomarna hade mycket kloka tankar och 
funderingar. Detta år skulle vi också ha besökt Vist församling och deras 
konfirmander men det blev inställt på grund av rådande pandemin, men vi har 
behållit kontakten.  
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Bengtsson på dörren  
Den 5 februari åkte ÖLN tillsammans med Stadsmissionen i Linköping och 
medlemsorganisationen Linköpings Nykterhetsförbund och besökte en skola i 
Linköping för att titta på teaterföreställningen: Bengtsson på dörren. En 
föreställning som tar upp problematiken med beroende/psykisk ohälsa i en 
familj. Den syftar till att slå hål på ”hemligheter” och öppna upp för att det är 
okej att prata om hur man har det, samt att barn har rätt till stöd och hjälp. Alla 
elever i årskurs 7 och 8 fick se Bengtsson på dörren. ÖLN och Stadsmissionen 
var också där i syfte att visa upp att vi finns och var (Stadsmissionen har 
stödgruppsverksamhet för barn och unga). Informationslappar och 
kontaktuppgifter fanns tillgängliga för alla att få med hem. Vi har följt 
teatergruppen Adesso Productions under några år och de brinner för att hitta 
”de glömda barnen” och turnerar över hela landet. Budskapet de för ut är 
enormt viktigt samt att sprida fakta kring beroende och rätten till stöd och 
hjälp. En av våra medlemsorganisationer har också bidragit ekonomisk till ett 
antal föreställningar runt om i kommunen. Tanken var också att ÖLN:S 
konsulent under 2020 skulle ha kommit ut till Stadsmissionens 
stödgruppsverksamhet för ungdomar och tala om medberoende, men tyvärr 
kom pandemin emellan men kontakten återupptas när läget förbättras. 

 

Äldres hälsa och alkohol 
Den 12 februari var ÖLN:S konsulent på plats i Ansgarskyrkan i Linköping, Anna 
Fjelltjärn var inbjuden till öppen gemenskap för att föreläsa om äldres hälsa och 
alkohol med rubriken: Guldkant eller riskbruk? Det är en interaktiv föreläsning 
där deltagarna ges tid att diskutera och reagera. Frågeställningar som berör på 
djupet. Vad är guldkant för dig? Vad menas med riskbruk? Föreläsningen var 
för allmänheten och många deltagare kom. Det blev en magisk kväll. 

Den 5 mars var det dags igen på inbjudan av Demensföreningen att föreläsa på 
Anhörigcenter i Linköping med samma föreläsning Guldkant eller Riskbruk, 
äldres hälsa och alkohol men även om anhörigskap, hur det kan vara att leva 
nära någon med beroendesjukdom eller psykisk ohälsa. Intresset för 
föreläsningen var stort. Samtalet fortsatte en bra bit efter föreläsningens slut. 
Demensföreningen och ÖLN har haft ett bra samarbete under några år då vi 
kämpar och brinner för liknande frågor. 

 
 
 

https://nykterhetsforbundet.se/2019/06/26/barnsamtal-i-missbruksvarden-7-maj/
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Utbildning om dopning 
Den 10 mars deltog konsulent Anna Fjelltjärn i en utbildning om doping. 
Det var en gedigen utbildning som man sedan fick avlägga ett skriftligt 
kunskapstest för att bli godkänd, samt erhålla diplom på genomförd utbildning. 
Innehållet i utbildningen var bland annat: Kost och träning-behövs kosttillskott? 
Anabola androgena steroider - tecken och symtom, lagar och kontroller sedan 
fick man lära sig hur man kan kommunicera antidoping på ett tydligt och bra 
sätt. Konsulenten kände sig verkligen kompetensutvecklad i området och har 
bra fakta i att informera om ämnet framledes. 
 
 

Andra aktiviteter som skett under året 
 
Nedan följer ett axplock av aktiviteter som skett under året: 

• Arbete med ”glasögonprojekt”, konsulenten har haft flera arbetsträffar 
med ledamot Per-Åke Andersson ÖLN för att driva igenom ett projekt 
som syftar till att hitta ”de glömda barnen” de som lever i familjer där 
det förekommer ett beroende/psykisk ohälsa eller krångel. Med 
målsättning att de ska få stöd och hjälp i familjen. Vi har arbetat med en 
ansökan till Allmänna Arvsfonden och har haft telefonsamtal med 
Arvsfonden för rådfrågan men också haft en docent i pedagogik som 
bollplank för hur man bäst skulle kunna förmedla information om svåra 
ämnen till barn och lärare samt etiska frågor. Vi fick lägga arbetet på is 
eftersom man måste ha målgruppen som referensgrupp och vi har inte 
haft möjlighet att träffa de referensgrupperna av barn/ungdomar vi hade 
tänkt sen pandemin slog till. 
Men ämnar jobba vidare med detta. 

• Konsulenten har varit testpilot för en digital utbildning om äldres hälsa 
och alkohol som Hela Människan Riks har skapat. 

• Studieresa till Stockholm för att lära mer om Childrens program och träff 
med Lars Lewerth och Helén Olsson som arbetar med detta. 

• Följt forum som SVT anordnat om suicid och ohälsa hos ungdomar, 
riskfaktorer.  

• Haft träffar på kontoret med föreningsmedlemmar och lyssnat till viktiga 
frågor de vill föra fram och arbeta mer med samt varit ute på 
föreningsträffar (innan mitten av mars). 

• Deltagit i digital föreläsning om alkohol och graviditet som JUNIS 
anordnat. 

• Deltagit i träffar i det alkoholpolitiska nätverket. 

• Deltagit i utbildningsdagen Drogfokus. 
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• Deltagit i temadialog våldsutsatthet i pandemins spår anordnat bland 
annat av Linköpings kommun.  

• Deltagit i en konferens om våldsprevention- dåtid-nutid, framtid 
En konferens på initiativ skapat av riksorganisationerna Unizon och MÄN 
initiativet stöddes av SKR, Jämställdhetsmyndigheten och 
länsstyrelserna. 
Konsulenten deltog också i flera digitala föreläsningar under en hel vecka 
som handlade om våldsprevention med efterföljande diskussioner. 

• Deltagit i partnerskapsmöte inom Överenskommelsen mellan Region 
Östergötland och offentlig sektor.  

• Har haft provtillfällen med det digitala verktyget Lifesize och Zoom. 

• Ökat upp telefonmöten med samarbetspartner och 
medlemsorganisationer för att peppa, stötta och även titta på vilka 
frågor som har varit viktigaste just nu under ett pandemi år där många 
har varit ensamma, behövt stöd och där våra frågor har blivit väldigt 
viktiga att arbeta när samhället har ställts inför svåra prövningar. 

 
 

Byggstenar 
De byggstenar som verksamheten vilar på är självklart våra 
medlemsorganisationer. Våra ledord för att bygga en bra kärnverksamhet är: 
 

• stötta våra medlemsföreningar 

• informera och bilda opinion 

• verka för en nykter livsstil och främja folkhälsa 
 
Under 2020 har ÖLN fått anpassa verksamheten efter en rådande pandemi. Vi 
har försökt ställa om, ibland ställa in men framförallt hänga i. Ett nyare 
samarbete och koncept som byggts upp under föregående år var att ÖLN och 
MHF i samarbete ordnade undervisning i ämnet: trafik och alkohol, för 
högstadieelever ute på Sviestad motorstadium. Denna heldag av undervisning 
skulle ha upprepats 2020 men fick skjutas på framtiden. Där ingår vi i ett större 
sammanhang där även blåljuspersonal håller i lektionspass, vilket ökar ÖLN:s 
kontaktytor. Efter att ha börjat ställa om verksamheten till att vara mer digitalt 
har 2020 inneburit att vi har kommit med i ett alkoholpolitiskt nätverk i 
Östergötland, där vår medlemsorganisation IOGT-NTO utgör navet. Frågor som 
har varit viktiga att föra fram är: alkohol och graviditet, ev. gårdsförsäljning av 
alkohol samt alkohol och Corona. Det har skrivits insändare med gott 
mottagande och anordnats digitala seminarium för att öka kunskapen kring 
dessa ämnen.  
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Samarbete och samverkan 
ÖLN är med i den Regionala Överenskommelsen. Den är framtagen som ett 
samarbete mellan Region Östergötland och idéburen sektor i Östergötland. 
Syftet är att olika föreningar och Region Östergötland ska ha en gemensam 
plattform för samverkan. Nytt för 2020 är att ÖLN:S konsulent i slutet av året 
kom med i en arbetsgrupp och ska vara med att föra arbetet framåt. Möten har 
skett digitalt under pandemin. ÖLN har en viktig roll i den här 
Överenskommelsen och det är en tillgång att så många föreningar och 
organisationer samlas under denna gemensamma plattform. Det är dessutom 
friluftslivets år 2021 och där har alla föreningar/organisationer en möjlighet att 
samarbeta till att främja folkhälsa i alla dess former. Det har också varit av stor 
vikt och önskemål av organisationer och föreningar i Överenskommelsen att 
exempelvis ha en gemensam arena där vi lätt hittar information om varandra. 
Det leder till att vi lätt kan nå varann och kan dela med oss av 
kompetensförsörjning föreningar emellan. Under 2020 har funnits det massor 
av goda exempel från föreningar i Överenskommelsen hur man har tagit fram 
hjälpsamma insatser och nya typer av aktiviteter under pandemin, som vi alla 
kan ta till vara på som friskfaktorer i framtiden. Alltifrån digitala 
tipspromenader, hjälp med handling och pensionärskollo. 
 
 

Riktat tack 

ÖLN vill rikta ett stort tack till alla som vi samarbetat med under året. 
Tillsammans utgör vi en bredd i det drogförebyggande och folkhälsofrämjande 
arbetet. Vi gör det dels genom att dela med oss av varandras kontaktytor men 
även genom att ta tillvara varandras kompetenser. Att vi dessutom arbetar 
hand i hand med bildningsförbund är av största vikt. ÖLN har ett tätt 
samarbete med NBV och ibland även Bilda. Ingen kan göra allt, men alla kan 
göra något och tillsammans gör vi skillnad. Under det här året har det betytt 
oerhört mycket att vi sett varandra i digitala forum i form av föreläsningar, i 
digitala utbildningsdagar och hörts via telefon. Dels för att hålla liv i arbetet, 
samarbetet men framförallt gemenskapen. Det har gett hopp och kraft inför 
framtiden och givit ett ökat driv till att det arbete vi gör är oerhört viktigt, inte 
minst i pandemitider. Det har givit en insikt om att vi måste ta höjd för vad som 
kan komma i spåren av en mer isolerad tillvaro för människor. Samt en vilja av 
att sprida de goda exempel som växt fram under året som främjar folkhälsa. 
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Sammanfattning och översikt 
Östergötlands Läns Nykterhetsförbund, konsulent och/eller ledamöter, har 
under året representerat förbundet vid ett antal aktiviteter/samlingar. På så 
sätt har vi träffat både medlemmar från nykterhetsrörelsen och allmänhet, inte 
i den utsträckning vi skulle ha velat men i den mån vi har kunnat. Framförallt 
har vi sett varann i digitala mötesrum men också hörts över telefon men även 
vid fysiska möten främst innan mars månad och i vissa sammanhang utomhus 
eller i små konstellationer under resten av året. Vanligtvis brukar vi ha en 
skattning i tabellform i verksamhetsberättelsen av hur många personer vi mött, 
i år blir det svårt då verksamheten har sett annorlunda ut.  Vi deltar såklart i 
diskussioner och samtal i ANDTS frågor och är med och bildar opinion närhelst 
tillfälle ges. I år har vi ökat upp den närvaron genom att vara väldigt aktiva 
genom att exempelvis ställa frågor i chattforum i samband med digitala 
föreläsningar, utbildningar och möten. Det har varit av stor vikt att vi funnits 
med i många sådana forum för att peka på viktiga fakta kring frågor som rör 
vårt område eller få mer kunskap i ett ämne eller bilda opinion. Inte minst för 
att samt värna om de sociala frågorna, särskilt under en pågående pandemi. 
Många fler insändare har skrivits till exempel om Corona och alkohol. Vi talar 
också om var det finns stödinsatser i Östergötland och vart den finns ute i 
övriga landet. Vi sprider fakta på området ANDTS och detta år har det skett mer 
av informationsdelning via sociala medier. Vi får många förfrågningar via mail 
om tips på faktafilmer, böcker och material i ämnet. Vi har även ett litet 
referensbibliotek med faktaböcker för utlåning. 
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Verksamhetsplan 2021 

 

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund har som målsättning att: 

• Genomföra seminarier/webbinarier tillsammans med 

medlemsorganisationer/ samarbetsorganisationer. 

• Delta i uppmärksamhetsveckor som ex Du spelar roll.  

• Genomföra föreläsningar i egen regi och tillsammans med 

medlemsorganisationer och samverkanspartners om narkotika, normer 

och beroende/medberoende 

• Arrangera en samrådsträff  

• Genomföra utbildning/information kring äldres hälsa och alkohol 

• Regelbundet uppdatera våra kunskaper på ANDTS- området 

för att kunna informera och bilda opinion. 

• Arbeta alkoholpolitiskt med aktuella frågor  

• Arbeta med alkohol och graviditet 

• Arbeta med barns rätt till stöd 

• Producera digitalt föreläsningsmaterial 

• Utbilda och uppdatera vår organisation i de digitala verktygen. 
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Planerade aktiviteter 2021  

26/1 Webbinarium om rapportsläpp Alkohol och Coronapandemin 

27/1 Arbetsgruppsmöte i Överenskommelsen Region 

Östergötland/idéburensektor 

2/2: Alkoholpolitiskt gruppmöte  

Tema: Alkohol och Corona, Laura Luna har en dragning om alkohol och Corona 

12 /2 Zoommöte med samverkanspartner drogsamordnare Motala Kommun 

och NBV, ÖLN Planering av föreläsningsserie och utbildningsmaterial till skolor. 

8/2–14/2 Uppmärksamhetsveckan: Du spelar roll, sprida information, skriva 

insändare. 

22 /2 Konsulent deltar i årsmöte med Länsnykterhetsförbundens Unionen 

klubb 

22/2 Arbetsgruppsmöte i Överenskommelsen Region Östergötland /offentlig 

sektor 

25/2 Digitalföreläsning prestera mera när det gäller med psykolog Anders 

Ekstrand 

25/2 Lifesizemöte för att träna i att vara moderator, använda verktygen 

2/3 Alkoholpolitisk nätverksträff digitalt möte 

3/3 Gårdsförsäljning-alkoholindustrins trojanska häst, Kalle Dramstad 

presenterar en rapport om den s.k. gårdsförsäljningen av alkohol, föreläsning 

på Lifesize. 

4/3 Planeringsmöte tema alkoholnorm NBV Motala/ÖLN/IOGT-NTO 

5/3 Barns rätt att skyddas från narkotika, digitalt fredagsfika anordnat av 

Länsstyrelsen 

5/3 Digitalt möte med samverkansgrupp drogsamordnare Motala Kommun och 

NBV, ÖLN Planering av föreläsningsserie till allmänhet och utbildningsmaterial 

till skolor. 

17/3 Arbetsgruppsmöte Överenskommelsen/offentlig sektor 

23/3 Sverige mot Narkotika, en digital utbildningskonferens 

24/3 Storgruppsmöte med Överenskommelsen Region Östergötland/idéburen 

sektor 

27/4 Folkbildarforum 
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Maj: Under folknykterhetensvecka komma ut med föreläsningar digitalt 

till allmänhet om alkoholnorm samt beroende/medberoende 

Vår: Komma ut till allmänhet och skolor i digitala föreläsningar i Östergötland 

med start i Motala kommun. 

Höst: Komma ut med materialet om äldre och äldres hälsa och alkohol 

Under året: Producera två filmer som ska fungera som digitala föreläsningar en 

om äldres hälsa och alkohol: Guldkant eller riskbruk? och en om beroende och 

medberoende: Medmänniska eller medberoende? som kompletteras med 

personlig medverkan live i digitala forum efter att man har tittat på filmerna. 

Arbeta mer att sprida kunskap om alkohol och graviditet. 

Fortsätta det alkoholpolitiska arbetet i samverkansgruppen. 

Fortsätta arbetet med de ”glömda barnen”. 

Ha ett samråd för medlemsorganisationer under hösten fysiskt el digitalt. 

November: Nationell uppmärksamhetvecka för riskbruk av alkohol, sprida 

information. 

.
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Valberedningens förslag  
Presidium: 
Ordförande: Lars-Göran Lindström 
Sekreterare: Susanne Båtwijk 
Justerare:  utses på mötet 
Rösträknare: utses på mötet 
Mötesreferent: Anna Fjelltjärn 

 

Styrelse (§10, d.v.s. minst 5 ord. och minst 3 ers.) 
 
Ordförande  VAKANT Nyval på 1 år (2021) 
 
Ledamot  Susanne Båtwijk  Omval på 2 år (2021-2022) 
Ledamot  Per-Åke Andersson  Omval på 2 år (2021-2022) 
Ledamot  Peter Germundsson  Omval på 1 år (2021) 
 
Ersättare  Lars-Göran Lindström  Omval på 1 år (2021)  
Ersättare  VAKANT Nyval på 1 år (2021) 
 
Kvarstår i styrelsen 
Ledamot  Mattias Eriksson 1 år kvar (2021) 
Ledamot  Albert Lindell Region Östergötland, 2019–2022 
Ersättare  Tommy Sennehed  Region Östergötland, 2019–2022 
 
 
Revisorer 
Revisor Ingvar Karlsson Omval på 2 år (2021-2022)   

Revisorsersät. Fredrik Topplund Omval på 1 år (2021) 

Kvarstår gör revisor 

 Bengt Sandberg 1 år kvar (2021)  

 

Valberedning  

valberedare vakant ? 

valberedare     vakant ? 

 

 


