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Verksamhetsberä7else
När året startade kändes det lite gungigt. Vad ska vi göra under året, hur tänker vi och så
hade vi (jag Anne Hallberg och AnneSe Sjöberg) just startat vår pilotstudie ”Samverkan
mellan myndigheter gällande ungdomar och unga vuxna i missbruk åldersspann 15–25 år”.
Men i vilket fall så blev det av aS vi startade en studiecirkel där vi bjöd in olika myndigheter,
så de kunde beräSa om deras verksamhet och vad som händer när den unge kommer i
kontakt med dem första gången. Vi startade med Peter Östergren trygghetsansvarig på
Gotlandshem, däreCer Socialnämndens ordförande i Individ- och familjeutskoSet Lena
Stenström, Mini Maria med Eva Lindvall, Ragnar Östergren från BVG och sist men inte minst
Björn KraC från polisen.
I mars påbörjade vi planeringen för ljusmanifestaRonen som gick av stapeln i november, där
insamlade pengar går Rll Birkagården, i den arbetsgruppen var Linda Ekström, Janne från JJmix, Tommy Wissing Birkagården och jag själv (Anne Hallberg). SamRdigt pågick planering för
Riksförbundets besök på ön.
I början av juni hade vi grillning för medlemmarna ute på Axelsro innan sommaruppehållet,
vädret hade lite svårt aS bestämma sig om det skulle vara regn eller bara duggregn i början,
men det blev en rolig och trevlig grillning samt lite duggregn, men det var inget vi led av
direkt.
Torsdagen den 17/8 kom styrelsen från Riksförbundet ner. Boendet var löst så aS Anita
Eriksson (kassör) och Karin Stenmarck (ledamot) ﬁck bo hos Annika Ringström och de andra
bodde ute på Kneippbyn och det var Lena Larsson (viceordförande) Ann-Marie Strömberg
(sekreterare) och LoSa Samuelsson (ledamot). Det blev hämtning vid båten och så blev de

körda dit de skulle bo för incheckning och liten vila. Sen bar det av Rll lokalen för
styrelsemöte och mat, däreCer en kort tur på stan så de ﬁck se sig kring lite och däreCer
skjuts Rll boendet. Fredagen var avsaS för rundtur på norra Gotland och Fårö, som verkligen
var uppskaSat. Chauﬀörer var Linda Ekström och Annika Ringström, Anne Hallberg ﬁck åka
med eCersom hon råkar vara ordförande på Riksförbundet.
Under hösten påbörjades eS intensivt samarbete med NBV ChrisRan Lewander och Kålle
Kjellin vid IOGT Heimdal. Vi startade upp en drogpoliRsk grupp som vi kallar ”Vem bryr sig
Gotland”, vi ordnade med tre föreläsningar. Först ut var Jonas Andersson och Per Lifvergren
med sina två föreläsningar ”Skärvor” riktad Rll anhöriga, föräldrar och ungdomar, den andra
”Missbruket bort – medarbetaren kvar” var riktad mot yrkeslivet. Den tredje föreläsningen
var med Sven-Olov Carlsson ”Ska samhället lägga sig i när folk använder narkoRka”.
Vi vill verkligen tacka Länsstyrelsen för den ekonomiska hjälp vi ﬁck av dom, så vi kunde vara
med och genomföra dessa föreläsningar.
Den 11/12 skulle vi presentera pilotstudien för berörda myndigheter, men p.g.a lågt intresse
från berörda myndigheter så ställde vi in och funderade på hur vi skulle göra härnäst.
I december hade vi även vårt årliga pyssel med Rllhörande risgrynsgröt, skinkmacka, julmust
och kaﬀe, i år var vi många mot vad vi brukar ha varit Rdigare och det är verkligen jäSeroligt
aS så många kommer på våra träﬀar. Det behövs annat runt ikring en när livet är som det är
med anhöriga som missbrukar.
Under året har vi även haC öppet i lokalen varje torsdag kväll samt onsdagar mellan 10.0014.00 och Anne har haC telefonjour med i sniS 10 samtal i månaden, både från ön och
resten av Sverige.
Vi har även suTt med i Tryggare Gotland, Drogförebyggande nätverket samt är Anne med i
Socialstyrelsens råd för missbruk och beroende.
Ekonomin har varit ansträngd även i år, men vi ha lyckats ro det hela i land.
Säkert är det något jag glömt aS lyCa, men det får vara så.
Tack Rll Er alla människor som trots Er jobbiga sits, gör det roligt aS jobba med sånt som är
bland mest nedtryckande som ﬁnns.
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