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Referat fra styremøte i Samarbeidsforum.
Onsdag 5/6. 2002. Sted: Tyrilisenteret, Oslo.
Tilstede:
Øyvin Aamodt, Knut Bakke, Solveig Aspås, Arvid Lone og Reidun Skjønberg Hansen. Inger Granby var invitert, og
deltok på sak 2.
Saksliste:

1. Forslag om statlig overtakelse av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmisbrukere. Skal vi gjøre noe mer,
og i tilfelle hva?

2. Oppfølging av "det nytter".
3. Tema uke 45.
4. Revidert regnskap.
5. Eventuelt.
Sak 1.
Som kjent er den statlige overtakelsen av rusfeltet utsatt. Begrunnelsen er at feltet ikke er klar til å ta over. Men vi
kan ikke være trygge for hva som skjer. Styret vil være er på banen, og markere Samarbeidsforum. delta i debatter,
være der det skjer. Tiltakene oppfordres til å invitere politikere, og markere seg. Delta i debatter i media o.l.
Informere andre i Samarbeidsforum hva dere gjør, eller har gjort. Sosialministeren er invitert og kommer på besøk til
Sollia i august.
Sak 2.
Inger informerer: Forbundet mot rusgift (FMR), Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), Yngve Hågensen, en
representant for A-klinikkens venner (en organisajon for folk som har lagt rusmisbruket bak seg), og Inger Granby
drar "det nytter" videre.
Aksjonsuka mot narkomani, uke 42, arrangeres en 2- dagers abeidskonferanse med representanter fra Staten og
"det nytter " representanter. Onsdag 16 og torsdag 17 oktober i Oslo:
Fredag 18 oktober blir det fakkeltog og stands i Oslo. Undertegnede har ansvar for dette.(stands).
sendt ut til medlemmene om dette.

Eget brev blir

Samarbeidsforum og Terapeutisk samfunn er invitert til å være med. Vi skal stille med 10 representanter til
arbeidskonferansen.
Styret foreslår : 2 fra Sollia, 2 fra Tyrili, 1 fra Langørjan, Selbu, Floni, Storbuan, Himsmoen og

Kvamsgrind.

"Det nytter sidene" er trege, det skjer lite nytt. Styret er åpne for å drøfte nettsida og driften av den med FMR og
LMS:, som ønsker mer aktivitet.
Sak 3.
Tema uke 45 blir arbeid. Noen fra Sollia kommer, og vi skal prøve å få BASTA fra Sverige. Øyvin ordner med dette.
Gode forslag tas imot med takk fra styret.
Sak 4.
Regnskapet er revidert og godkjent, men papirene er ikke kommet tilbake fra revisor. Solveig undersøker om dep.
har mottatt regnskapet innen fristen. Hun regner med at det er i orden.
Sak 5.
Eventuelt. Styret og medlemmer i Samarbeidsforum må bli flinkere til å bruke våre nettsider også. Formidle hva som
skjer rundt omkring.
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Ha en god sommer!

For styret, sekretær Reidun S. Hansen.
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