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 Föredragningslista vid ÖLN:s årsmöte 2022-04-20 

 Sida 

1. a) Mötets öppnande 
b) Parentation  

2. Fastställande av föredragningslista 2 
3. Val av årsmötesfunktionärer 22 

a. Ordförande 
b. Sekreterare 
c. Protokolljusterare 
d. Rösträknare 
e. Mötesreferent 

4. Fastställande av röstlängd 
5. Mötets behöriga utlysande 
6. Verksamhetsberättelse 2021     3, 4–14    
7. Ekonomisk berättelse 2021 3, 15–16 
8. Revisionsberättelse  17 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning 17 
10. Frågan om ansvarsfrihet 17 
11. Förändringar av stadgar 3 
12. Kostnadsersättning till styrelsen 3 
13. Kostnadsersättning till revisorerna 3 
14. Reseersättningar och traktamente 3 
15. Förslag och motioner 3 
16. Verksamhetsplan 2022 3, 18–20 
17. Budget 2022 3, 21 
18. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen 22 
19. Val av ordförande 22 
20. Val av ledamöter 22 
21. Val av ersättare  22 
22. Val av revisorer och ersättare  22 
23. Val av valberedning 22 
24. Medlemsavgift för 2023 3 
25. Årsmöte 2023 3 
26. Övriga frågor 
27. Mötets avslutning 
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Förslag till beslut från styrelsen  
 

6. Verksamhetsberättelse 2021 
Att: årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen för 2021. 
 
11. Förändring av stadgar (se separat bilaga) 
Att: det reviderade förslaget till stadgar antas av årsmötet. 
 
12. Kostnadsersättning till styrelsen 
Att: kostnadsersättning utgår med en oförändrad summa av 8000 kr att 
fördela inom styrelsen. 
 
13. Kostnadsersättning till revisorer 
Att: kostnadsersättning utgår till en oförändrad summa av 900 kr per revisor. 
Om ersättare inträder tillfaller kostnadsersättningen ersättaren. 
 
14. 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. Placering av medel 
Att: styrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer kring placering av finansiella 
medel. 
 
16. Verksamhetsplan 2022 
Att: fastställa verksamhetsplan 2022 
 
17. Budget 2022 
Att: fastställa budget för 2022 
 
24. Medlemsavgift 2023 
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. 
 
25. Årsmöte 2023 
Att: ÖLN:s årsmöte 2023 hålls onsdag den 12 april. 
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Verksamhetsberättelse för 2021 

Inledning 
Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaka på ett annorlunda 
år. Styrelsen för Östergötlands Läns Nykterhetsförbund (ÖLN) får härmed avge 
följande redogörelse för verksamhetsåret 2021. 
 

Styrelsens sammansättning under 2021 

Ordförande Per-Åke Andersson  Finspång IOGT- NTO 

Kassör  Susanne Båtwijk Åtvidaberg Blå Bandet  

Vice ordf.  Peter Germundsson     Linköping   Tempel Riddare Orden 

Ledamot  Mattias Eriksson Linköping IOGT-NTO 

Repr. Regionen Albert Lindell Mjölby (S), jan-okt 

Repr. Regionen Peder Griph Åtvidaberg (S), nov-dec 

 

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 Lars Ström  Linköping 

Revisorer 2021 

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 10 protokollförda 
styrelsemöten under 2021: 19/1, 2/3 ,30/3 ,5/5 ,9/6, 25/8, 6/10, 9/11, 15/12. 
Årsmötet hölls den 14/4 2021 och ett konstituerande styrelsemöte den 20/4. 
Arbetsutskottet har haft 1 möte den 26/8. 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 2021 bestått av ordförande Per-Åke Andersson, 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 2021 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 som 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, korridor. Toalett finns i 

anslutning till lokalen. 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 2021 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%. Under 2021 har konsulenten har varvat att vara på 
kontoret men också arbetat hemma i stor utsträckning på grund av fortsatt 
pandemi men har underhållit Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds 
kontaktnät genom att genomföra möten, föreläsningar mm med hjälp av 
digitala verktyg. ÖLN har också haft fysiska mindre arrangemang när 
restriktionerna tillåtit och på ett varsamt sätt förhållit oss till pandemin för att 
bidra till att folkhälsan bibehållits. 
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Samarbetsavtal ÖLN – Region Östergötland 
ÖLN och Region Östergötland har ett ömsesidigt samarbetsavtal, en 
överenskommelse. För 2021 erhölls 491 400 kronor i verksamhetsbidrag, 
utbetalt med 1/12-del per månad. Förutom att verksamhetsberättelsen tillställs 
regionen ska årlig uppföljning ske. Under året tecknades en förlängning av 
avtalet med tillägg av den femte punkten.  

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 

• utvecklar en konsulterande kommunikation för samverkan och 
information kring alkohol och narkotikafrågor med beslutsfattare på 
regional och kommunal nivå. 

 

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 2021. 
 
Politikersamling  
Varje år anordnar ÖLN en politikerträff, där lokala och även riksdagspolitiker 
och andra deltagare inbjuds till att lyssna på ett aktuellt ämne. Vi valde på 
grund av den rådande pandemi att skjuta fram Östergötlands 
länsnykterhetsförbunds traditionsenliga politikersamling till 2022. Trots det 
ställde vi om siktet på att nå politiker på ett annat sätt. Vi bjöd in oss själva till 
våra regionpolitikers partigruppsmöten och vi fick gensvar från sju av åtta 
partier. Vi träffades i det digitala rummet hos alla utom två partier som vi 
faktiskt kunde möta fysiskt. Vi ville peka på en rad saker man skulle kunna göra 
för att få en effektiv och ansvarsfull alkoholpolitik på regional nivå. De fick med 
sig en presentation med fem förslag att arbeta vidare med. Vid ett tillfälle 
under hösten nämligen den 16 november kunde vi möta en större livepublik 
igen. Det var Socialdemokraterna som samlade sin regionala partigrupp (ca 35 
personer). Per-Åke Andersson, ordförande i ÖLN och konsulent Anna Fjelltjärn 
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fick hålla ett 30 minuters anförande om hur man kan föra en effektiv och 
ansvarfull alkoholpolitik. Inga pekpinnar delades ut utan konkreta förslag lades 
fram, på hur man kan ta sig an uppgiften.  
 
Vi berättade också kort om ÖLN:s verksamhet vid träffarna. Vi fick ett bra 
gensvar och en hel del frågor. Vi är tacksamma då det i vårt uppdrag också 
ligger att påverka och föra dialog med beslutsfattare. Sammanlagt har vi under 
året träffat  85–90 politiker. 

Årsmöte  
ÖLN: s årsmöte hölls 14/4 digitalt via zoom. Trots ny teknik med det digitala 
verktyget så gick det utmärkt, det var en bred representation av 
medlemsorganisationerna och mötet genomfördes på ett professionellt sätt. Vi 
avtackade ordförande Mona Olsson för hennes engagemang och år i ÖLN, och 
en ny ordförande valdes och välkomnades, Per-Åke Andersson. 
 

Samrådskväll  
Vi samlade våra medlemsorganisationer den 9 november och hade vår årliga 
samrådsträff på Stengatan 4 (Stolplyckekapellet) där Kamratstödet i Linköping 
huserar sen en tid tillbaka. I pandemins fotspår så var vi tvungna att ses i 
mindre grupp men vikten av att hålla samtalet levande kändes otroligt viktigt. 
Temat i år var alkohol och graviditet som Östergötlands Läns 
Nykterhetsförbund ska fokusera mera på under kommande år. Åhörarna fick 
lyssna till en förinspelad föreläsning i ämnet av docent Frida Dangardt med 
efterföljande samtal och fika. Moderator för kvällen ÖLN:S ordförande Per-Åke 
Andersson redogjorde för den plan ÖLN har att förmedla kunskaper om 
graviditet och alkohol ut i samhället och vilka kontakter som redan har tagits. 

Frukostseminarium om den ”Så kallad gårdsförsäljning av alkohol” 

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund, IOGT-NTO Sydost och NBV bjöd 
tillsammans in politiker till ett frukostseminarium om den aktuella frågan ”En 
så kallad gårdsförsäljning av alkohol”. Vad skulle det innebära om 
gårdsförsäljning av alkohol infördes. Vad skulle det betyda för folkhälsan i 
förlängningen? För monopolet? detta var några av de spörsmål som togs upp. 
Förbundsordförande för IOGT-NTO Lukas Nilsson höll i en intressant 
presentation med en rad matnyttiga fakta i frågan. Åhörarna lyssnade och 
deltog aktiv i en diskussion efteråt. Mötet ägde rum hos Kamratstödet i 
Linköping. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund fortsatte dagarna efter sitt 
opinionsarbete i den aktuella frågan och skickade IOGT-NTO:s rapport: 
”Gårdsförsäljning - alkoholindustrins trojanska häst” till distriktsordföranden i 
respektive parti i Östergötland för mer kunskap i ämnet. 
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Folknykterhetens vecka 

Under Folknykterhetens vecka i maj månad arrangerade ÖLN tillsammans med 
NBV Motala, Motala kommun och IOGT-NTO en digital föreläsningsserie med 
efterföljande samtal. Först höll konsulenten Anna Fjelltjärn en föreläsning om 
hur det kan vara att leva nära någon som lider av beroende /psykisk ohälsa, 
vilka mönster som kan uppstå i en familj och varför vi måste prata om det så att 
fler vågar söka hjälp. Det blev ett djupt samtal efteråt om vikten av att öppna 
upp och bryta stigmat runt beroendesjukdomar och öka kunskapen om hur 
beroende påverkar bland annat hjärnan och vilka effekter det får på individer 
och samhället i stort. 

Nummer två i serien var myter om och argument mot narkotika, vilket var 
oerhört givande och tänkvärt dels hur det ser ut i Sverige och i andra länder 
inom narkotikapolitiken och vilka linjer man för. Vi fick lära om lagar och hur de 
verkar och tillämpas. Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt Center berättade 
om de vanligaste myterna kring narkotika och hur det egentligen ser ut. Peter 
föreläste på ett intressant och underhållande sätt. Här fanns också utrymme 
för intressanta frågeställningar. 

Sist men inte minst höll ordförande Per-Åke Andersson en föreläsning om 
normer. Om normer styr ens liv eller man själv styr? Frågor som ”Finns det en 
alkoholnorm?” och ”Vad är en norm och hur uppkommer den?” togs upp. Det 
var en föreläsning som blandades med snack, filmsnuttar och diskussion.  

Alkoholpolitisk grupp  
ÖLN ingår i en alkoholpolitisk grupp tillsammans med vår medlemsorganisation 
IOGT- NTO Sydost. Vi har vi haft ett antal träffar digitalt under året samt en 
utbildningsdag för medlemmar i föreningarna som ville lära sig mer om 
drogpolitiskt arbete. Syftet med gruppen är bland annat att påverka och bilda 
opinion, icke minst gentemot beslutsfattare både regionalt och nationellt. 
Under året har belys sambandet mellan corona och alkohol. Vi spred IOGT-
NTO:s forskningsrapport om alkohol och corona som lanserades i januari 2021. 
Vi skickade den till tjänstemän, politiker m.fl. Insändare har skickats till lokala 
tidningar runt om i regionen av medlemmar i gruppen. Dels för att belysa 
sambandet mellan corona och alkohol men även om alkoholens roll i mäns våld 
mot kvinnor.  Det har varit särskilt viktigt att få igång snacket om alkoholens 
/drogernas roll även i dessa sammanhang, då den aspekten inte förts upp i den 
allmänna debatten kring corona. En annan viktig fråga som vi bevakat i gruppen 
är den ”s.k. gårdsförsäljningen av alkohol”. Om förslaget skulle antas av 
riksdagen skulle alkoholmonopolet hotas och folkhälsan påverkas negativt. Det 
har bedrivits en kampanj för att entusiasmera medlemsföreningar att skriva 
insändare i just denna fråga. 



- 10 - 
 

Kärleksveckan i Motala   
Under en hel vecka arrangeras årligen Kärleksveckan i Motala som 
Stödföreningen för förebyggande arbete för barn och ungdom i Motala håller i 
med en rad medarrangörer som exempelvis Motala Kommun. Det sker många 
olika aktiviteter runt om i Motala. Årets tema var: Givandets glädje. 
Östergötlands Läns Nykterhetsförbund tillsammans med IOGT-NTO och NBV i 
Motala bjöd in allmänhet och medlemsorganisationer till en klimatrevy för att 
locka till skratt och eftertanke. Torsdag den 23 september samlades en mindre 
publik i Godtemplare Gården i Motala för att se Kalasteaterns revy om 
klimatet: ”Nu hettar det till”. Regi och medverkande var Annika Agebjörn och 
Bill Brolin. Olika karaktärer på scenen förde fram sin mening om hur det står till 
med klimatet, alltifrån klimatskeptikern Tomas Trotsig till biologen Anna N 
Värld. Publiken som kom från flera delar av Östergötland var engagerad och 
viktiga frågeställningar togs upp efter föreställningens slut. 
 

Lärorika utbildningsdagar 
Vartannat år har ”Förebygg nu” en två dagars utbildningskonferens där de 
främsta föreläsarna och utbildarna i det förebyggande arbetet när det gäller 
ANDTS, anlitas. I år var konferensen digital och ägde rum 2–3 november. Man 
fick välja olika fokusspår och sy ihop ett välvalt utbildningsprogram. 
Konsulenten valde att gå på Steven Lucas föreläsning om arbetssättet: 
Barnsäkerhet, Toxisk stress under barndomen och dess konsekvenser, samt om 
förebyggande föräldrastöd i tonåren och sist men inte minst förebyggande 
arbete gällande droger och gängkriminalitet. Föreläsningarna avslutades med 
panelsamtal och frågestund.  Denna kunskapspåfyllnad är oerhört viktig för att 
ligga i framkant i vår egna organisation och för att veta vilka områden vi bör ha 
fokus på. 
 

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

 

• ÖLN och IOGT- NTO har haft Alkoholpolitiska gruppträffar under året ca 8 
st. samt en utbildningsdag 10 april för föreningar som vill lära sig mer om 
alkoholpolitik 

• Flertalet arbetsgruppsmöten i den Regionala Överenskommelsen där 
program för stormöten tas fram. 

• Konsulenten har arbetat med övningssessioner i det digitala verktyget 
lifesize och zoom ca fyra träffar med handledning. 

• Novahuset i Linköping har hållit i digital utbildning om barns utsatthet på 
nätet där konsulent deltagit och varit aktiv i frågestund. 
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• Planering och samverkansmöte med ANDTS-grupp väst stadigt 
återkommande under året.  

• Anordnat medlemsorganisationsluncher med efterföljande samtal på 
ÖLN:S expedition.  

• Deltagit i ett antal storgruppsmöten i den Regionala Överenskommelsen 

• Deltagit i den digitala konferensen Sverige mot narkotika, en 
heldagsutbildning 

• Deltagit i rapportlanseringen av IOGT-NTO:s forskningsrapport: Alkohol 
och Corona  

• Deltagit i Länsstyrelsen Östergötlands ANDTS-fredagsfika med ämnet: 
familjeorienterat arbetssätt, stärkt stöd till barn som anhöriga 

• Deltagit i lunchmöte med BRIS där barns utsatthet under pandemin 
belystes, deltagit aktivt i frågestund. 

• Kvinnojouren Ellinor höll föreläsning om baskunskap om mäns våld mot 
kvinnor som konsulenten deltog i. 

• Närvarat vid medlemsorganisationers årsmöten 

• Deltagit i JUNIS kunskapsdagar varje dag under v.43 

• Påverkansarbete genom att sprida lanseringar av aktuella 
forskningrapporter till beslutsfattare och vidarebefordrat 
kampanjmaterial vid uppmärksamhetsveckor, delat artiklar via mail och 
sociala medier. 

• Kunskapsinventering i ämnet alkohol och graviditet dels genom filmer, 
rapporter och föreläsningar. ÖLN har gjort en inventering av alla 
gymnasieskolor i Östergötland för att kunna nå ut med kunskapen 
framöver. 

• Bevakat media i frågor som berör ANDTS/folkhälsa i tv ,  tidningar och 
social media samt andra digitala plattformar, konsulent har hållit sig á 
jour vad som beslutats, diskuterats inom området men även bevakat  de 
frågor som inte förts upp på agendan. 

• Deltagit i webbinarium om ”De glömda barnen” när Norrköping hade sin 
Psykisk-hälsa vecka. ÖLN deltog aktivt i frågechatten. 

• Webbinarium om Polisens ANDTS-relaterade brottsförebyggande arbete, 
där ÖLN ställde frågor till panelen i samtalet som följde efter 
föreläsningen. 

• Deltagit i webbinarium om Barn i missbruksmiljöer – problembild och 
innovativa preventionsinsatser, samt deltagit i efterföljande samtal. 
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Samarbete och samverkan  
Ett nyare samarbete och koncept som byggts upp under året är att vi bildat en 
grupp som vi kallar ANDTS-gruppen Väst. Det är ÖLN, IOGT-NTO Sydost, 
studieförbundet NBV i Motala, drogsamordnare i Motala, Mjölby och Vadstena 
kommun som bildat en samarbetsgrupp. Vi ska verka för det förebyggande 
ANDTS arbetet i den västra delen av Östergötland. Insatserna vi gör erbjuds 
såklart till hela Östergötland och ibland även nationellt när vi sprider 
information i det förebyggande ANDTS- och i vårt folkhälsoarbete. Vi har haft 
digitala föreläsningar men också fysiska aktiviteter. Detta har ökat ÖLN:S 
kontaktytor och breddat verksamheten. Vi har tillsammans hjälps åt att sprida 
våra aktiviteter. I en orolig tid där människor under en längre tid varit mer eller 
mindre isolerade, i många fall känt sig ensamma och där barn haft en 
annorlunda vardag, känns det ännu mer angeläget att vi med samlade medel 
och kraft kan inhämta kunskap om hur vårt samhälle mår och vilka viktiga 
insatser vi tillsammans ska verka för och skapa opinion omkring fortlöpande 
och framåt. 

 
ÖLN är också 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. Under året har ÖLN:S konsulent varit med i en 
arbetsgrupp och ska vara med att föra arbetet framåt. Möten har skett digitalt 
under pandemin, både arbetsgruppsmöten och stormöten med alla föreningar 
som ingår i Överenskommelsen. 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 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 2021 har vi fått en 
gemensam facebook sida där vi kan sprida varandras aktiviteter och andra 
viktiga saker som händer runt om i länet. Under året har det också gjort en 
inventering av hur organisationerna har påverkats av pandemin. 
  

Ett tack till …. 
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 inte minst för demokratin. 
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 
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det betytt oerhört mycket att vi sett varandra i digitala forum i form av 
föreläsningar, i digitala utbildningsdagar och hörts via telefon men också när 
pandemin tillåtit setts fysiskt. Dels för att hålla liv i arbetet och samarbetet men 
framförallt gemenskapen. Det har gett hopp och kraft inför framtiden och givit 
en ökad motivation till att det arbete vi gör är oerhört viktigt. Inte minst i 
pandemitider har det märkts hur viktig den ideella sektorn är. 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. Solidaritet har dykt upp som ett 
ledord under 2021 i olika samtal och de sammanhang ÖLN befunnits sig i.  
Årets utmaningar har visat prov på vikten av solidaritet, att vi står beredda för 
att med gemensamma krafter nå högre mål och hjälpas åt att minska 
segregation i samhället. Så vi banar väg för en god folkhälsa i framtiden. 
 

Sammanfattning och översikt 
Östergötlands Läns Nykterhetsförbund, konsulent och/eller ledamöter, har 
under året representerat förbundet vid ett antal aktiviteter/samlingar. Vi har 
träffat medlemmar både 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 under sensommaren och början av hösten och i vissa 
sammanhang utomhus eller i små konstellationer under resten av året. Vanligt 
vis brukar vi ha en skattning i tabellform i verksamhetsberättelsen av hur 
många personer vi mött. Det blir svårt då verksamheten har sett annorlunda ut 
även i år.  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 värna om de sociala frågorna, särskilt under en 
pågående pandemi. Många insändare har skrivits även i år i viktiga frågor som 
har benämnts tidigare i verksamhetsberättelsen. Vi talar också om var det finns 
stödinsatser i Östergötland och i övriga landet. Vi sprider fakta på området 
ANDTS och detta år har det skett mer av informationsdelning via sociala 
medier. En av många insatser som vi är nöjda över under 2021 är att vi lyckats 
att nå ut till många politiker. Att vi har träffat de beslutsfattare som har 
inflytande över hälso- och sjukvården och fått föra fram förslag om en effektiv 
regional alkoholpolitik och ett ANDTS-arbete som kan främja hela 
befolkningens hälsa. Det är med stor stolthet vi gör en tillbakablick över 2021 
och med stor iver i solidaritetens tecken ser fram emot 2022. 
 



- 14 - 
 

 

 

  
 



- 15 - 
 

 
  



- 16 - 
 

 

 

 



- 17 - 
 

 

 

 



- 18 - 
 

Verksamhetsplan 2022 

 

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 i ANDTS frågor och 

folkhälsoförebyggande aktiviteter. 

• 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 (extra fokus på valsamtal 

med politiker) 

• Arbeta med alkohol och graviditet 

• Arbeta med barns rätt till stöd 

• Producera digitalt föreläsningsmaterial 

• Utbilda och uppdatera vår organisation i de digitala verktygen. 

• Arbeta och sprida kunskap om vår gemensamma plattform den 

Regionala Överenskommelsen och även arbeta 

med de gemensamma teman som vi kommit överens om i ovanstående 

Regionala Överenskommelsen inför 2022: Psykisk hälsa, krisberedskap, 

lokalt utvecklingsarbete i stad och landsort. 
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Planerade aktiviteter 2022  

21/2 Arbetsgruppsmöte i Överenskommelsen Region 

Östergötland/idéburensektor 

24 januari Arbetsgruppsmöte ANDTS-GRUPP VÄST 

10/2 Arbetsgruppsmöte ANDTS-GRUPP VÄST 

7—13 februari Sprida kampanjen: Du spelar roll 

16/2 Storgrupps möte med Överenskommelsen Region Östergötland/idéburen 

sektor samt 30 maj, 21 september 5 december 

21/2 Kunskapshöjande seminarium om legaliseringen av cannabis i 

Nordamerika, med senior professor Fred Nyberg, Uppsala Universitet 

23/2 Årsmöte Unionen klubben 

3/3 Fysiskt möte med ANDTS-GRUPP VÄST 

15/3 Möte med Överenskommelsen tema: Civilsamhället och krisberedskap 

21/3 Kunskapshöjande seminarium om vad kan man lära av Islandsmodellen 

26/3 Årsmöte MHF 

26 - 3 april Delta med aktivitet för medlemsorganisationer och allmänhet i 

Motalas kärleksvecka, tema: bygga broar. 

20/4 Årsmöte ÖLN 

4/5 Träff med filmare Jan Berglund inför inspelning av digitalt 

utbildningsmaterial 

5/5 Samverkansmöte ANDTS-gruppen väst 

17/5 Kunskapsseminarium om jämlik hälsa 

25/5 Arrangera föreläsning om äldres hälsa och alkohol, Motala 

12/10 Arrangera föreläsning om äldres hälsa och alkohol, Vadstena 

26–27/10 Drogfokus i Jönköping utbildningskonferens 

 

Vår: Anordna aktiviteter i folknykterhetsensvecka tillsammans med ANDTS-

Väst, sprida information i kampanjen Du spelar roll. 

Höst: Komma ut med material om äldre och äldres hälsa och alkohol, ha 

aktiviteter och sprida kampanjen Sober October. 
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Under året: Producera två filmer som ska fungera som digitalt 

föreläsningsmaterial.  

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 

Utöka samarbetet i den Regionala Överenskommelsen samt sprida information 

om densamma. 

Ha aktiviteter inför kommande val i form av samtal, besök av valstugor, påverka 

beslutsfattare. Fortsätta arbeta med frågan om den s.k. gårdsförsäljningen av 

alkohol. 

November: Nationell uppmärksamhetvecka för riskbruk av alkohol, sprida 

information 

December: Aktivitet och sprida kampanjen: Vit jul 
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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 3 ers) 
 
Ordförande Per-Åke Andersson 1 år omval (2022)   
 
Ledamot Peter Germundsson Omval 1 år (2022)  
Ledamot Mattias Eriksson Omval 2 år (2022–2023) 
 
Ersättare: Lars-Göran Lindström Omval 1 år (2022) 
Ersättare: vakant 
 
Kvarstår i styrelsen 
Ledamot Susanne Båtwijk 1 år kvar t.o.m. 2023  
Ledamot Peder Griph Region Östg    2021–2022 
Ersättare  Tommy Sennehed  Region Östg   2019–2022 
 
Revisorer 
Revisor Bengt Sandberg Omval 2 år (2022–2023)  
Revisors ers:     Fredrik Topplund Omval 1 år (2022) 
Revisor:  Ingvar Karlsson 1 år kvar (2022) 
 

Valberedning: 

Valberedare vakant ? 

Valberedare vakant ?  


