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Inledning	  
Den	  12	  november	  2014	  samlades	  representanter	  för	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  till	  
en	  första	  formell	  mötesplats	  på	  ett	  hotell	  i	  centrala	  Oslo.	  De	  norska	  huvudmanna-‐
organisationerna	  Actis	  och	  MA	  –	  Rusfri	  trafikk	  og	  livsstil	  var	  med	  och	  stod	  som	  värdar	  för	  
arrangemanget.	  

Syftet	  med	  mötesplatsen:	  

 att	  organisationerna	  gemensamt	  överlägger	  om	  hur	  samarbetet	  inom	  Forum	  Ansvar	  ska	  
utvecklas	  i	  ett	  nästa	  steg,	  

 att	  skapa	  ett	  nordiskt	  perspektiv	  för	  diskussion	  kring	  vilka	  forskningsbehov	  
organisationerna	  tillsammans	  vill	  möta	  genom	  Forum	  Ansvar,	  

 att	  organisationerna	  får	  tillfälle	  att	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  erfarenheter.	  

	  
I	  konferenslokalen	  syntes	  Actis	  och	  MA:s	  utställningsmaterial	  i	  blått	  och	  rött	  och	  på	  
utställningsborden	  låg	  foldrar	  och	  skrifter	  med	  innehåll	  från	  deras	  verksamheter	  liksom	  från	  
Nordens	  Välfärdscenter.	  Under	  året	  har	  Nordens	  Välfärdscenter	  (NVC)	  och	  Forum	  Ansvar	  sökt	  
olika	  samarbetsformer	  och	  Nina	  Rehn-‐Mendoza,	  ställföreträdande	  direktör	  och	  
verksamhetsledare	  för	  NVC	  i	  Helsingfors,	  medverkade	  också.	  

Mötesplatsen	  i	  Oslo	  blev	  ett	  positivt	  möte	  med	  ett	  starkt	  fokus	  på	  framtiden.	  Delegaterna	  var	  
eniga	  om	  att	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  ska	  ha	  ett	  gemensamt	  fortsatt	  fokus	  på	  en	  
livsstil	  präglad	  av	  helnykterhet	  och	  punktnykterhet.	  De	  lyfte	  också	  fram	  vikten	  av	  att	  Forum	  
Ansvar	  utformas	  som	  en	  nordisk	  mötesplats	  för	  kunskapsutveckling,	  projektutveckling	  och	  
erfarenhetsutbyte.	  

Forum	  Ansvar	  har	  också	  en	  viktig	  uppgift	  i	  att	  vara	  en	  vetenskaplig	  resurs	  åt	  sina	  huvudmän	  och	  
samarbetspartners.	  Genom	  Forum	  Ansvar	  kan	  organisationerna	  tillsammans	  satsa	  på	  
forskningsanalys	  med	  särskilt	  fokus	  på	  livsstilsförändringar,	  helnykterhet	  och	  punktnykterhet.	  

Denna	  rapport	  redogör	  för	  de	  samtal	  och	  diskussioner	  som	  fördes.	  Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  
fungera	  som	  stomme	  i	  den	  fortsatta	  utformningen	  av	  Forum	  Ansvar.	   	  
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Välkommen	  –	  inledning	  av	  mötet	  
KG	  Gottberg,	  verksamhetsansvarig	  SAFF	  

KG	  Gottberg	  inledde	  dagen	  med	  att	  hälsa	  alla	  deltagare	  
välkomna	  till	  Forum	  Ansvars	  första	  formella	  mötesplats	  i	  Oslo.	  
Han	  framförde	  styrelsens	  tack	  till	  konferensens	  
medarrangörer,	  de	  norska	  huvudmannaorganisationerna	  Actis	  
och	  MA	  –	  Rusfri	  trafikk	  og	  livsstil.	  Därefter	  riktade	  KG	  ett	  
särskilt	  tack	  till	  Nina	  Rehn-‐Mendoza,	  ställföreträdande	  direktör	  
och	  verksamhetsledare	  för	  Nordens	  Välfärdscenter	  i	  
Helsingfors,	  som	  för	  första	  gången	  medverkade	  på	  ett	  möte	  
med	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar.	  

Det	  finns	  en	  styrka	  i	  Forum	  Ansvars	  mötesplatser	  betonade	  KG.	  
De	  organisationer	  och	  personer	  som	  möts	  här	  i	  Oslo	  förenas	  av	  
att	  de	  vill	  göra	  skillnad	  i	  samhället.	  Det	  nordiska	  samarbetet	  i	  

Forum	  Ansvar	  skapar	  möjlighet	  att	  ge	  våra	  organisationer	  en	  gemensam	  bärkraft.	  

Vidare	  talade	  KG	  om	  vikten	  av	  att	  Forum	  Ansvar	  bygger	  vidare	  på	  grundidén	  om	  att	  stärka	  den	  
helnyktra	  livsstilen.	  Det	  finns	  en	  problematik	  i	  samhället	  idag.	  Ett	  exempel,	  bland	  många,	  är	  de	  
unga	  människor	  som	  dör	  av	  drogen	  spice	  eller	  som	  hamnar	  på	  sjukhus.	  Det	  finns	  ett	  antal	  
indikationer	  som	  visar	  att	  själva	  idén	  om	  en	  helnykter	  livsstil	  är	  lika	  relevant	  idag	  som	  tidigare	  
och	  att	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  har	  en	  fortsatt	  viktig	  arbetsuppgift.	  

	  

”Det	  nordiska	  samarbetet	  i	  Forum	  Ansvar	  skapar	  möjlighet	  
att	  ge	  våra	  organisationer	  en	  gemensam	  bärkraft.”	  
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Upptakt	  –	  Forum	  Ansvar	  
Geir	  Riise,	  generalsekretær	  Norske	  Legeforening,	  vice	  styrelseordförande	  SAFF	  (MA)	  

Nu	  är	  Forum	  Ansvars	  verksamhet	  etablerad	  och	  vi	  har	  
en	  lång	  och	  spännande	  resa	  både	  bakom	  och	  framför	  
oss.	  	  Geir	  Riise	  belyste	  liksom	  KG	  Gottberg	  betydelsen	  av	  
att	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  bygger	  vidare	  
på	  idén	  om	  den	  helnyktra	  livsstilen	  och	  att	  man	  tar	  
tillvara	  på	  arvet	  från	  försäkringsbolaget	  Ansvar.	  Vi	  har	  
en	  stolt	  historia	  i	  ryggen	  som	  Geir	  uttryckte	  det.	  

”Vi	  har	  en	  stolt	  historia	  i	  ryggen.”	  

Forum	  Ansvar	  har	  som	  uppdrag	  att	  främja	  en	  helnykter	  
livsstil	  i	  Norden	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  verksamheten	  
fungerar	  som	  en	  mötesplats.	  En	  nordisk	  mötesplats	  där	  
organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  ges	  möjlighet	  att	  
byta	  både	  kunskaper	  och	  erfarenheter,	  samtidigt	  som	  de	  
bygger	  nätverk.	  Huvuduppdraget	  är	  att	  bereda	  väg	  för	  

kunskap,	  nätverk	  och	  forskningsanalys	  i	  samarbete	  med	  organisationerna.	  

I	  oktober	  samlades	  styrelsen	  för	  Stiftelsen	  Ansvar	  För	  Framtiden	  (SAFF)	  och	  
generalsekreterarna	  för	  stiftelsens	  huvudmän	  på	  Tollare	  folkhögskola	  för	  att	  hitta	  fram	  till	  
kärnan	  i	  Forum	  Ansvars	  verksamhet.	  Då	  påbörjades	  också	  arbetet	  med	  att	  identifiera	  relevanta	  
forskningsfrågor	  för	  utformningen	  av	  Forum	  Ansvars	  forskningsanalys.	  Det	  arbetet	  fortsätter	  nu	  
under	  mötesplatsen	  i	  Oslo.	  	  

Geir	  menade	  också	  att	  arbetet	  fortsätter	  ute	  i	  organisationerna	  fram	  till	  nästa	  mötesplats	  som	  
redan	  nu	  är	  planerad	  till	  november	  2015	  i	  Köpenhamn.	  

Vidare	  gav	  Geir	  uttryck	  för	  flera	  tankar	  och	  förslag	  kring	  hur	  organisationerna	  inom	  Forum	  
Ansvar	  skulle	  kunna	  ta	  kompassriktning	  för	  att	  vidareutveckla	  verksamheten.	  
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Geir	  sammanfattade	  sina	  förslag	  i	  10	  punkter:	  	  

1. Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  organisationer	  inom	  Forum	  
Ansvar	  specifikt	  lyfter	  fram	  det	  ideologiska	  
beslutet	  med	  att	  leva	  utan	  alkohol.	  	  

2. Organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  ska	  
känna	  stolthet	  över	  det	  arbete	  som	  
åstadkommits	  i	  de	  nordiska	  länderna.	  

3. Tillsammans	  behöver	  vi	  krossa	  alkoholmyter,	  
till	  exempel	  kring	  alkoholkonsumtionen	  i	  
medelhavsländerna.	  Länder	  som	  Italien	  och	  
Frankrike	  har	  alltmer	  börjat	  ta	  efter	  de	  
nordiska	  ländernas	  dryckesmönster.	  	  

4. Vi	  behöver	  tänka	  både	  makro	  och	  mikro,	  från	  
individ	  till	  politik.	  

5. Vi	  måste	  fokusera	  vår	  verksamhet.	  

6. Vi	  behöver	  också	  lyfta	  fram	  den	  förebyggande	  
forskningen	  

Vidare	  behöver	  vi	  inom	  Forum	  Ansvar	  ställa	  oss	  själva	  
ett	  antal	  frågor:	  

7. Vad	  kan	  vi	  lära	  oss?	  	  

8. Hur	  kan	  vi	  kommunicera	  mer	  effektivt?	  	  

9. Hur	  kan	  vi	  motivera	  till	  förändring?	  	  

10. Vad	  gör	  de	  som	  lyckas?	  	  
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Actis	  just	  nu	  och	  framåt	  –	  kunskap,	  Norden	  &	  Forum	  Ansvar	  
Arne	  Johannessen,	  styreleder	  Actis	  

När	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  möts	  ges	  vi	  möjlighet	  att	  tillsammans	  tänka	  stora	  
tankar	  samtidigt	  som	  organisationerna	  lär	  av	  varandras	  erfarenheter.	  När	  Arne	  Johannessen	  
talade	  lyfte	  han	  bland	  annat	  fram	  Actis	  tankar	  kring	  det	  nordiska	  samarbetet	  i	  Forum	  Ansvar.	  
Actis	  är	  en	  organisation	  i	  framgång	  som	  i	  nuläget	  består	  av	  23	  medlemsorganisationer.	  Och	  i	  
Actis	  handlingsplan	  ingår	  det	  att	  samarbeta	  med	  andra	  organisationer.	  Samarbeten	  mobiliserar	  
kraft.	  
	  

	  
Arne	  fortsatte	  med	  att	  beskriva	  hur	  det	  har	  blivit	  allt	  svårare	  att	  jobba	  med	  alkoholpolitik.	  
Politiker	  fattar	  beslut	  i	  alkoholfrågor	  som	  strider	  mot	  väldokumenterad	  forskning.	  En	  av	  de	  
viktigaste	  frågorna	  är	  varför	  politikerna	  fattar	  sådana	  beslut.	  När	  tobakslagen	  skulle	  införas	  var	  
politikernas	  förfarande	  det	  motsatta.	  Då	  gick	  politikerna	  i	  stället	  i	  bräschen	  för	  att	  lagen	  skulle	  
införas	  trots	  att	  deras	  ställningstagande	  var	  impopulärt	  bland	  medborgarna.	  Det	  ligger	  en	  
utmaning	  i	  att	  få	  politikerna	  att	  lyfta	  kunskaperna	  kring	  alkoholens	  konsekvenser.	  

Arne	  betonade	  vikten	  av	  att	  organisationerna	  bedriver	  ett	  politiskt	  påverkansarbete.	  
Organisationerna	  behöver	  lyfta	  de	  politiska	  frågorna	  och	  få	  med	  sig	  lobbyorganisationer	  för	  att	  
få	  ett	  politiskt	  genomslag	  i	  sina	  frågor.	  Här	  kan	  de	  nordiska	  organisationerna	  samarbeta	  genom	  
dialog	  och	  kunskapsutbyte	  inom	  Forum	  Ansvar,	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  sina	  möjligheter	  att	  få	  
genomslag	  i	  politiken.	  

”Organisationerna	  behöver	  lyfta	  de	  politiska	  frågorna	  och	  få	  med	  sig	  
lobbyorganisationer	  för	  att	  få	  ett	  politiskt	  genomslag	  i	  sina	  frågor.”	  

Forum	  Ansvars	  mötesplatser,	  som	  exempelvis	  denna	  i	  Oslo,	  är	  en	  arena	  för	  scenariotänk	  
fortsatte	  Arne.	  Och	  en	  av	  Actis	  förhoppningar	  med	  mötesplatserna	  är	  att	  organisationerna	  ska	  få	  
till	  ett	  politiskt	  samarbete.	  	  

Vidare	  lyfte	  Arne	  frågan	  om	  vilka	  goda	  exempel	  som	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  kan	  
låta	  sig	  inspireras	  av	  i	  sitt	  arbete.	  Ett	  exempel	  från	  Island	  är	  ett	  av	  dem.	  På	  Island	  genomfördes	  
en	  ungdomssatsning	  som	  reducerade	  antalet	  unga	  i	  15-‐årsåldern	  som	  dricker	  alkohol	  från	  42	  
procent	  till	  5	  procent.	  	  Hur	  kan	  organisationerna	  inom	  Forum	  använda	  sig	  av	  de	  kunskaperna?	  
avslutade	  Arne	  med	  att	  fråga.	  
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MA	  just	  nu	  och	  framåt	  –	  kunskap,	  Norden	  &	  Forum	  Ansvar	  
Ann-‐Cathrin	  Becken,	  styreleder	  MA	  

Forum	  Ansvar	  stärker	  våra	  organisationer	  och	  vi	  kan	  göra	  mycket	  gott	  
tillsammans	  framhöll	  Ann-‐Cathrin	  Becken.	  När	  vi	  möts	  i	  Forum	  Ansvar	  
kan	  vi	  bland	  annat	  utbyta	  kunskap.	  Därefter	  delade	  Ann-‐Cathrin	  själv	  
med	  sig	  av	  sina	  organisationserfarenheter	  kring	  hur	  MA	  –	  Rusfri	  trafikk	  
og	  livsstil	  arbetar	  för	  framtiden.	  

MA:s	  medlemsantal	  har,	  liksom	  för	  många	  andra	  organisationer,	  sjunkit	  
de	  senaste	  åren	  trots	  att	  de	  flesta	  människor	  är	  eniga	  om	  vikten	  av	  
nykterhet	  i	  trafiken.	  För	  att	  skapa	  en	  nykter	  trafik	  arbetar	  
organisationen	  nu	  med	  ett	  tydligare	  politiskt	  uppdrag	  och	  med	  ett	  ökat	  

fokus	  på	  medlemsvärvning.	  	  Ann-‐Cathrin	  betonade	  vikten	  av	  samarbeten	  för	  MA:s	  	  
utvecklingsarbete.	  Forum	  Ansvar	  är	  ett	  viktigt	  samarbete	  för	  organisationen	  liksom	  samarbetet	  
med	  Actis.	  

Ann-‐Cathrin	  lyfte	  också	  fram	  organisationens	  nya	  satsning	  MA-‐akademin.	  Syftet	  med	  akademin	  
är	  bland	  annat	  att	  bredda	  kunskapen	  bland	  medlemmarna	  och	  att	  vidareutbilda	  dem	  i	  politiskt	  
påverkansarbete.	  En	  annan	  viktig	  uppgift	  är	  att	  träna	  talespersoner	  för	  organisationen	  som	  
sedan	  kan	  verka	  i	  både	  arbetsliv	  och	  föreningsliv.	  

”	  Forum	  Ansvar	  stärker	  våra	  organisationer	  
och	  vi	  kan	  göra	  mycket	  gott	  tillsammans.”	  

Vidare	  arbetar	  MA	  för	  att	  ytterligare	  öka	  sina	  kunskaper	  kring	  användandet	  av	  sociala	  medier,	  
redan	  idag	  har	  den	  norska	  organisationen	  var	  tionde	  norrman	  som	  följare	  på	  Facebook.	  
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Visionen	  för	  Forum	  Ansvar	  
Nils-‐Erik	  Söderqvist,	  ordförande	  SAFF	  (MHF)	  

Nils-‐Erik	  Söderqvist	  fortsatte	  med	  att	  prata	  om	  Forum	  Ansvars	  framtid	  och	  en	  nykterhet	  i	  
förändring.	  Han	  beskrev	  hur	  våra	  organisationer	  och	  budskap	  är	  lika	  moderna	  idag	  som	  de	  var	  
när	  de	  startade.	  	  

Mycket	  av	  vår	  historia	  är	  gammal	  men	  vissa	  grundfundament	  för	  samhällsbygget	  behöver	  vi	  
påminna	  varandra	  om	  inom	  Forum	  Ansvar,	  till	  exempel	  viljan	  som	  verktyg	  för	  att	  nå	  målet.	  Och	  
tron	  på	  att	  våra	  organisationer	  kan	  förändra	  världen	  tillsammans.	  Alla	  människor	  har	  behov	  av	  
att	  finna	  mål	  och	  mening	  både	  med	  samhällsbygget	  och	  med	  livet.	  

	  

”…viljan	  som	  verktyg	  för	  att	  nå	  målet.	  Och	  tron	  på	  att	  våra	  
organisationer	  kan	  förändra	  världen	  tillsammans.”	  

Organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  behöver	  kunna	  svara	  mot	  de	  behov	  som	  människor	  har	  
förtydligade	  Nils-‐Erik.	  I	  dagens	  samhälle	  när	  tempot	  går	  allt	  snabbare	  är	  forskarna	  överens	  om	  
att	  det	  kommer	  att	  skapa	  en	  pendel	  som	  innebär	  att	  människor	  kommer	  att	  eftersträva	  mer	  
livsvärde	  på	  sin	  fria	  tid.	  Människor	  vill	  värna	  om	  sin	  fria	  tid	  och	  inte	  använda	  den	  till	  att	  koppla	  
av	  med	  alkohol.	  Det	  öppnar	  för	  möjligheten	  att	  de	  väljer	  en	  nykter	  livsstil.	  Där	  blir	  våra	  
organisationer	  mycket	  viktiga.	  Forum	  Ansvars	  arbete	  ska	  syfta	  till	  att	  främja	  en	  helnykter	  livsstil	  
i	  Norden.	  Det	  kan	  vi	  göra	  på	  flera	  olika	  sätt	  fortsatte	  Nils-‐Erik	  och	  gav	  flera	  konkreta	  förslag;	  

 Organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  behöver	  kunna	  erbjuda	  en	  bred	  verksamhet	  till	  
sina	  medlemmar.	  Våra	  medlemmar	  har	  sökt	  sig	  till	  oss	  av	  olika	  anledningar.	  Någon	  för	  
att	  förändra	  världen,	  en	  annan	  för	  den	  sociala	  samvaron	  och	  en	  tredje	  av	  någon	  helt	  
annan	  anledning.	  	  

 Idag	  är	  10	  procent	  av	  Sveriges	  befolkning	  nyktra.	  Varför	  är	  inte	  de	  personerna	  
medlemmar	  i	  våra	  organisationer?	  	  Att	  våga	  fråga	  människor	  om	  de	  vill	  gå	  med	  i	  våra	  
verksamheter	  är	  ett	  sätt	  att	  nå	  fler.	  

 Vi	  behöver	  bli	  bättre	  på	  att	  nå	  olika	  grupper	  som	  till	  exempel	  nyktra	  alkoholister	  och	  
deras	  anhöriga.	  En	  annan	  målgrupp	  som	  är	  intressant	  för	  våra	  organisationer	  är	  
konsumenter	  av	  alkohol	  som	  tycker	  att	  vår	  verksamhet	  är	  bra.	  De	  bidrar	  också	  till	  att	  
stärka	  en	  helnykter	  livsstil.	  	  
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 Forum	  Ansvars	  forskningsanalys	  bör	  ha	  särskilt	  fokus	  på	  livsstilsförändringar,	  
helnykterhet	  och	  punktnykterhet.	  

 Redan	  idag	  finns	  det	  mycket	  befintlig	  forskning	  som	  Forum	  Ansvar	  kan	  dra	  nytta	  av	  och	  
den	  behöver	  vi	  nå	  ut	  med.	  Vidare	  behöver	  vi	  gemensamt	  fokusera	  på	  de	  forskningsfrågor	  
som	  vi	  idag	  inte	  har	  svar	  på.	  

Ett	  gemensamt	  Forum	  Ansvar	  med	  fokus	  på	  framtidsfrågor	  kan	  ge	  oss	  ny	  kunskap	  sa	  Nils-‐Erik	  
och	  avslutade	  med	  att	  citera	  Eva	  Dahlgrens	  låt	  ”	  Vem	  tänder	  stjärnorna”:	  ”Vem	  vänder	  vindarna,	  
vem	  får	  mig	  att	  gå	  dit	  jag	  aldrig	  gått?	  Vem	  tänder	  stjärnorna,	  som	  bara	  jag	  ser	  i	  dina	  ögon?	  Vem	  
vänder	  vindarna,	  och	  för	  mig,	  dit	  min	  tanke	  aldrig	  nått?”	  

	  

”Våra	  medlemmar	  har	  sökt	  sig	  till	  oss	  av	  olika	  anledningar.	  
Någon	  för	  att	  förändra	  världen,	  en	  annan	  för	  den	  sociala	  samvaron	  

och	  en	  tredje	  av	  någon	  helt	  annan	  anledning.”	  

	   	  



	  

10	  Fokus	  på	  framtiden	   	  	   2014:02	  

Presentation	  av	  Nordens	  Välfärdscenter,	  Finland	  
Nina	  Rehn-‐Mendoza,	  stf	  direktör	  och	  verksamhetsledare	  för	  Nordens	  Välfärdscenter,	  Helsingfors	  

På	  mötesplatsen	  i	  Oslo	  presenterade	  Nina	  Rehn-‐Mendoza,	  
ställföreträdande	  direktör	  och	  verksamhetsledare	  för	  Nordens	  
Välfärdscenter	  i	  Helsingfors	  sig	  själv	  och	  sin	  organisation	  för	  
organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar.	  

Nordens	  Välfärdscenter,	  NVC,	  är	  ett	  kraftfullt	  redskap	  i	  det	  
nordiska	  samarbetet	  inom	  den	  sociala	  sektorn.	  Institutionen	  
rättar	  sin	  verksamhet	  efter	  de	  utmaningar	  som	  det	  nordiska	  
välfärdsamhället	  står	  inför	  och	  bidrar	  till	  att	  utveckla	  den	  
nordiska	  välfärdsmodellen.	  NVC	  är	  en	  institution	  under	  Nordiska	  
ministerrådet,	  social-‐	  och	  hälsosektorn.	  

Under	  året	  har	  Forum	  Ansvar	  fört	  en	  dialog	  med	  NVC	  vilket	  har	  
lett	  till	  att	  parterna	  nu	  söker	  olika	  samarbetsformer	  på	  lång	  sikt.	  

Nina	  berättade	  att	  det	  är	  första	  gången	  de	  har	  ett	  samarbete	  liknande	  det	  med	  Forum	  Ansvar.	  
NVC	  vill	  nå	  ut	  till	  fler	  människor	  med	  sin	  forskning,	  till	  både	  gräsrötter	  och	  praktiker,	  och	  de	  
kontakterna	  har	  folkrörelserna.	  I	  dag	  når	  de	  främst	  forskare	  och	  departement	  i	  de	  nordiska	  
länderna.	  

”NVC	  vill	  nå	  ut	  till	  fler	  människor	  med	  sin	  forskning,	  till	  både	  
gräsrötter	  och	  praktiker,	  och	  de	  kontakterna	  har	  folkrörelserna.”	  

Ett	  första	  steg	  i	  samarbetet	  mellan	  NVC	  och	  Forum	  Ansvar	  är	  Forum	  Ansvars	  kunskapsbank	  som	  
presenteras	  på	  mötesplatsen.	  Där	  ska	  det	  kontinuerligt	  publiceras	  ny	  forskningsanalys	  från	  
bland	  annat	  NVC.	  

Ett	  nästa	  steg	  i	  samarbetet	  med	  Forum	  Ansvar	  skulle	  kunna	  innefatta	  att	  ta	  fram	  
forskningsanalys	  eller	  ett	  mindre	  forskningsprojekt,	  avslutade	  Nina.	   	  
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Premiär	  för	  kunskapsbanken	  forumansvar.org	  
KG	  Gottberg,	  verksamhetsansvarig	  SAFF	  

Kunskapsbanken	  är	  Forum	  Ansvars	  kommunikationsplattform.	  Under	  konferensen	  invigdes	  
forumansvar.org,	  vilket	  togs	  emot	  mycket	  positivt	  i	  salen.	  Det	  var	  något	  som	  tidigare	  hade	  
efterfrågats	  av	  organisationerna.	  

	  
Under	  parollen	  ”Tillsammans	  omvandlar	  vi	  kunskap	  till	  nytta”	  kan	  kunskapsbanken	  utöver	  att	  
förmedla	  forskningsartiklar,	  vetenskapliga	  rapporter	  och	  projekterfarenheter,	  också	  verka	  som	  
en	  sammanhållande	  fokuspunkt	  och	  informationsplats	  kring	  Forum	  Ansvars	  arbete	  och	  
uppdrag.	  Under	  tiden	  mellan	  de	  fysiska	  mötesplatserna	  och	  seminarierna	  kan	  kunskapsbanken	  
fungera	  överbryggande.	  

”Under	  parollen	  ’Tillsammans	  omvandlar	  vi	  
kunskap	  till	  nytta’	  kan	  kunskapsbanken	  […]	  också	  verka	  som	  	  

en	  sammanhållande	  fokuspunkt.”	  

På	  forumansvar.org	  ges	  besökarna	  bland	  annat	  möjlighet	  att	  i	  en	  intervjuserie	  möta	  några	  av	  de	  
verksamhetsansvariga	  och	  förtroendevalda	  hos	  de	  organisationer	  som	  samarbetar	  inom	  Forum	  
Ansvar.	  I	  intervjuserien	  ”framgångsberättelser”	  berättar	  de	  om	  sina	  erfarenheter	  av	  
framgångsrika	  projekt,	  kunskapsutveckling	  och	  det	  nordiska	  samarbetet	  i	  Forum	  Ansvar.	  

Avsikten	  är	  också	  att	  det	  på	  kunskapsbanken	  kontinuerligt	  ska	  publiceras	  ny	  forskningsanalys	  
från	  bland	  annat	  Nordens	  Välfärdscenter,	  vilket	  redan	  sker	  i	  nuläget.	  

KG	  Gottberg	  bjöd	  in	  delegaterna	  att	  komma	  med	  idéer	  och	  förslag	  till	  kunskapsbankens	  innehåll,	  
till	  exempel	  organisationserfarenheter,	  projekterfarenheter,	  forskningsanalys	  och	  reportage	  
från	  möten	  och	  events.	  	  

Vidare	  uppmanande	  han	  deltagarna	  att	  i	  sina	  kanaler	  sprida	  att	  kunskapsbanken	  finns.	  Ett	  
informationspaket	  om	  kunskapsbanken	  kommer	  att	  skickas	  ut	  till	  samtliga	  av	  konferensens	  
delegater.	   	  
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Seminarium	  –	  Ett	  framtidens	  Forum	  Ansvar	  

Ett	  nav	  och	  en	  mötesplats	  
När	  delegaterna	  fick	  tänka	  fritt	  kring	  Forum	  Ansvars	  framtid	  var	  visionerna	  många.	  Fem	  år	  
framåt	  såg	  organisationerna	  Forum	  Ansvar	  som	  ett	  nav	  för	  informationsutbyte	  om	  helnykterhet	  
och	  punktnykterhet.	  En	  mötesplats	  för	  kunskapsutveckling,	  erfarenhetsutbyte	  och	  
projektutveckling,	  samt	  en	  vetenskaplig	  resurs	  för	  sina	  huvudmän	  och	  samarbetspartners.	  

I	  diskussionerna	  föreslogs	  att	  en	  målsättning	  ska	  vara	  att	  Forum	  Ansvar	  år	  2019	  är	  en	  
kunskapsbank	  att	  förlita	  sig	  på	  och	  har	  det	  ledande	  initiativet	  inom	  frågor	  kring	  helnykterhet	  
och	  punktnykterhet.	  Det	  är	  till	  Forum	  Ansvar	  som	  organisationer	  och	  andra	  intresserade	  av	  
frågorna	  till	  exempel	  forskare	  och	  offentlig	  sektor	  vänder	  sig	  för	  ett	  gemensamt	  utbyte.	  
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Arbetsgruppernas	  reflektioner	  och	  slutsatser	  
Under	  mötesplatsen	  i	  Oslo	  diskuterade	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  hur	  verksamheten	  
ska	  utformas	  i	  ett	  nästa	  steg	  utifrån	  sitt	  uppdrag	  att	  främja	  den	  helnyktra	  livsstilen.	  	  I	  seminarie-‐
grupper	  samtalade	  delegaterna	  kring	  ett	  framtidens	  Forum	  Ansvar,	  samhällsutveckling,	  samt	  
organisationernas	  kunskapsbehov	  och	  vilka	  luckor	  som	  finns	  i	  befintlig	  forskningsanalys.	  
Därefter	  presenterade	  grupperna	  sina	  reflektioner	  och	  slutsatser	  för	  de	  andra	  grupperna.	  

Följande	  redogörelse	  utgår	  ifrån	  frågeställningen:	  ”Hur	  möter	  organisationerna	  inom	  Forum	  
Ansvar	  framtiden	  på	  bästa	  sätt?”	  

Hur	  möter	  organisationerna	  inom	  	  
Forum	  Ansvar	  framtiden	  på	  bästa	  sätt?	  

1.	  Ett	  tydligt	  budskap	  
Dagens	  samhälle	  är	  ett	  samhälle	  i	  förändring,	  vilket	  bland	  annat	  innebär	  en	  ökad	  individua-‐
lisering.	  Den	  postmoderna	  människan	  är	  både	  rotlös	  och	  rastlös	  och	  livet	  ses	  som	  en	  serie	  
tillfälliga	  förflyttningar	  och	  rollbyten.	  

För	  att	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  ska	  kunna	  möta	  de	  utmaningar	  som	  dagens	  
samhällsutveckling	  medför	  behöver	  vi	  lyfta	  fram	  det	  ideologiska	  beslutet	  med	  att	  leva	  utan	  
alkohol	  och	  hitta	  argument	  som	  känns	  relevanta	  för	  samtiden.	  

Organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  vill	  arbeta	  mot	  ett	  tydligt	  mål:	  Att	  främja	  en	  helnykter	  
nordisk	  livsstil.	  
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2.	  En	  modern	  mötesplats	  
Forum	  Ansvar	  är	  redan	  idag	  en	  mötesplats	  för	  kunskapsutveckling,	  erfarenhetsutbyte	  och	  
projektutveckling.	  	  En	  gemensam	  arena	  där	  organisationerna	  utbyter	  både	  idéer	  och	  
erfarenheter,	  och	  för	  dialog	  kring	  viktiga	  gemensamma	  frågeställningar.	  Det	  kan	  som	  under	  
dagens	  möte	  röra	  sig	  om	  till	  exempel	  framtidsfrågor.	  

	  
Delegaterna	  resonerade	  inom	  tre	  fokusområden	  kring	  hur	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  
kan	  inhämta	  ytterligare	  kunskap	  och	  erfarenheter:	  

A. Samarbete	  med	  olika	  universitet	  och	  forskningsinstitut	  
Forum	  Ansvar	  behöver	  ta	  initiativ	  till	  samarbeten	  över	  gränserna	  för	  att	  generera	  ny	  
kunskap.	  Det	  är	  samarbeten	  som	  gör	  verksamheten	  stark.	  Samarbeten	  i	  olika	  former,	  till	  
exempel	  mellan	  organisationerna	  i	  Forum	  Ansvar	  men	  också	  med	  andra	  
samarbetspartners	  och	  mellan	  olika	  samhällssektorer.	  

I	  olika	  samarbetsformer	  med	  universitet	  och	  forskningsinstitut	  skulle	  man	  till	  exempel	  
kunna finansiera	  doktoranders	  forskning	  kring	  ämnen	  som	  svarar	  specifikt	  mot	  våra	  
egna	  organisationers	  forskningsbehov.	  

B. Nätverk	  
Delegaterna	  byggde	  under	  mötesplatsen	  också	  vidare	  på	  tidigare	  samtal	  om	  att	  bilda	  
nätverk	  för	  verksamhetsansvariga,	  forskare	  och	  sakkunniga. Redan	  idag	  har	  Forum	  
Ansvar	  ett	  nätverk	  som	  sträcker	  sig	  ut	  i	  Norden.	  I	  nätverket	  finns	  både	  
nordiska	  nykterhetsorganisationer,	  kyrkosamfund	  och	  olika	  samarbetspartners	  
representerade.	  Vi	  vänder	  oss	  också	  till	  forskare	  och	  institutioner	  i	  olika	  
samarbetsformer.	  

Några	  av	  delegaterna	  föreslog	  vidare	  att	  Forum	  Ansvar	  skulle	  kunna	  införa	  en	  idégrupp	  
eller	  redaktionsråd	  med	  medlemmar	  från	  varje	  organisation.	  
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C. Synergieffekter	  	  
Stiftelsen	  Ansvar	  för	  Framtiden	  (SAFF)	  består	  i	  nuläget	  av	  två	  skilda	  verksamhetsgrenar.	  
Dels	  den	  sedan	  tidigare	  etablerade	  verksamheten	  där	  organisationerna	  har	  möjlighet	  att	  
söka	  projektbidrag	  för	  nyskapande	  projekt	  inom	  den	  egna	  verksamheten.	  Samt	  
därutöver	  den	  nystartade	  verksamheten	  Forum	  Ansvar	  som	  ska	  ge	  de	  nordiska	  
organisationerna	  en	  plattform	  för	  samarbete	  och	  ny	  kunskap.	  En	  viktig	  aspekt	  är	  
ambitionen	  om	  synergieffekter	  mellan	  de	  två	  verksamhetsgrenarna.	  	  	  

Avseende	  synergieffekter	  hade	  delegaterna	  också	  idéer	  gällande	  SAFF:s	  verksamhet	  med	  
projektbidrag.	  En	  idé	  var	  att	  anordna	  en	  tävling	  där	  det	  bästa	  projektet	  får	  ett	  pris,	  och	  
vars	  kunskapsresultat	  lyfts	  in	  i	  Forum	  Ansvar	  med	  redovisningar	  och	  publiceringar	  etc.	  
En	  annan	  idé	  var	  att	  SAFF	  ytterligare	  kan	  synliggöra	  möjligheten	  till	  projektstöd	  bland	  
medlemsorganisationerna	  och	  hjälpa	  dem	  utforma	  projekt	  med	  bättre	  kvalitet.	  Det	  
skulle	  förslagsvis	  kunna	  göras	  genom	  att	  SAFF	  kommer	  till	  årsmötena	  och	  håller	  ett	  
seminarium.	  På	  det	  temat	  skulle	  även	  SAFF:s	  Representantskapsmöte	  kunna	  rotera	  
bland	  organisationerna,	  så	  som	  man	  gjorde	  2014	  då	  man	  var	  i	  Blå	  Bandets	  lokaler	  i	  
Princess	  Hall.	  

Vidare	  är	  det	  av	  stor	  betydelse	  att	  det	  finns	  ett	  tydligt	  syfte	  och	  definierade	  fokusområden	  inför	  
varje	  mötesplats	  och	  samling,	  framförde	  delegaterna.	  

3.	  Nya	  engagemangsformer	  
För	  att	  möta	  framtiden	  behöver	  
organisationerna	  inom	  Forum	  
Ansvar	  se	  över	  sina	  engage-‐
mangsformer	  och	  bli	  bättre	  på	  att	  
ta	  tillvara	  människors	  vilja	  att	  
engagera	  sig.	  Vikande	  
medlemssiffor	  kommer	  de	  flesta	  
organisationer	  att	  uppleva	  men	  
trots	  det	  kan	  engagemangsnivån	  
bland	  medlemmarna	  vara	  hög.	  	  

Hur	  ska	  vi	  behålla	  
medlemmarnas	  engagemang?	  
Hur	  tar	  vi	  tillvara	  de	  korta	  
engagemangen	  –	  punkt-‐
insatserna?	  Hur	  kan	  vi	  bygga	  vår	  
verksamhet	  kring	  dem?	  Kan	  man	  föra	  en	  diskussion	  med	  myndigheterna	  om	  hur	  man	  ska	  se	  på	  
medlemskap?	  Det	  var	  några	  av	  de	  angelägna	  frågeställningar	  som	  väcktes	  i	  grupperna	  under	  
seminariet.	  

”Vi	  måste	  förändra	  vårt	  sätt	  att	  arbeta	  eftersom	  människors	  
engagemang	  förändras.”	  

I	  dagens	  samhälle	  går	  allt	  fler	  människor	  in	  och	  ut	  i	  organisationer	  istället	  för	  att	  vara	  
medlemmar	  hela	  livet.	  Vi	  måste	  förändra	  vårt	  sätt	  att	  arbeta	  eftersom	  människors	  engagemang	  
förändras.	  Delegaterna	  var	  överens	  om	  att	  organisationerna	  behöver	  kunna	  erbjuda	  
engagemangsformer	  som	  passar	  individer	  –	  inte	  bara	  hänvisa	  till	  de	  klassiska	  rollerna	  som	  
kassör,	  sekreterare	  etc.	  	  Människor	  väljer	  att	  bli	  medlemmar	  av	  skilda	  anledningar.	  En	  del	  vill	  
göra	  en	  punktinsats	  medan	  andra	  vill	  engagera	  sig	  mer	  regelbundet.	  Det	  måste	  finnas	  plats	  för	  
alla	  sorters	  engagemang	  i	  våra	  organisationer.	  
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Vidare	  gavs	  det	  under	  mötesplatsen	  flera	  exempel	  på	  organisationer	  som	  inte	  har	  så	  många	  
medlemmar	  men	  som	  ändå	  är	  starka	  och	  inflytelserika,	  till	  exempel	  RFSU	  och	  Sveriges	  
Konsumenter.	  

Tidigare	  var	  kyrkan	  en	  traditionellt	  nykter	  zon,	  men	  så	  är	  det	  inte	  längre.	  Hur	  ska	  vi	  nå	  de	  
grupperingarna	  och	  de	  tidigare	  alkoholfria	  zonerna?	  Måste	  vi	  återerövra	  dem?	  Detta	  var	  andra	  
viktiga	  frågeställningar	  som	  aktualiserades.	  

4.	  En	  unik	  forskningsanalys	  	  
Forum	  Ansvar	  har	  som	  uppgift	  att	  
analysera	  befintlig	  forskning	  utifrån	  
organisationernas	  uttalade	  behov.	  
Tanken	  är	  att	  skapa	  en	  unik	  
forskningsnisch	  och	  fylla	  de	  luckor	  
som	  finns	  i	  dagens	  forskning.	  

I	  oktober	  samlades	  styrelsen	  för	  SAFF	  
och	  verksamhetsansvariga	  för	  
stiftelsens	  huvudmän	  på	  Tollare	  
folkhögskola	  för	  att	  bland	  annat	  ta	  
avstamp	  i	  utformningen	  av	  Forum	  
Ansvars	  forskningsanalys.	  Man	  enades	  
om	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  analysera	  den	  forskning	  som	  finns	  kring	  ideologisk	  helnykterhet	  
och	  punktnykterhet	  som	  livsstilsval.	  

Under	  mötesplatsen	  i	  Oslo	  vidareutvecklade	  deltagarna	  utformningen	  av	  Forum	  Ansvars	  
forskningsanalys	  och	  diskuterade	  bland	  annat	  luckor	  i	  den	  befintliga	  forskningen.	  
Forskningsfrågorna	  som	  föreslogs	  kretsade	  i	  huvudsak	  kring	  följande	  sammanfattande	  
frågeställningar:	  

 Hur	  ser	  nyktra	  vuxnas	  påverkan	  på	  barn	  ut?	  

 Nyktra	  konferenser	  –	  solidarisk	  nykterhet	  –	  hur	  skulle	  det	  påverka	  konferensen?	  

 Passivt	  drickande	  –	  vad	  betyder	  det?	  

 Vad	  betyder	  punktnykterheten	  för	  helnykterheten?	  

Eftersom	  det	  redan	  idag	  finns	  mycket	  forskning	  som	  organisationerna	  kan	  dra	  nytta	  av	  är	  det	  
viktigt	  att	  vi	  får	  en	  god	  och	  relevant	  översikt	  över	  befintlig	  forskning.	  Att	  få	  en	  övergripande	  
översikt	  över	  forskningen	  som	  finns	  är	  viktigare	  än	  att	  identifiera	  vita	  fläckar,	  lyfte	  några	  av	  
mötesplatsens	  delegater	  fram.	  

Vidare	  skulle	  det	  kunna	  vara	  både	  intressant	  och	  fördelaktigt	  för	  Forum	  Ansvar	  att	  låta	  
analysera	  befintlig	  forskning	  kring	  så	  kallade	  obekväma	  ämnen.	  Som	  till	  exempel	  ”Finns	  det	  
någon	  skillnad	  mellan	  0.0	  vol.%,	  2.25	  vol.%	  och	  punktnykterhet?”.	  En	  forskningsanalys	  med	  den	  
inriktningen	  höjer	  Forum	  Ansvars	  trovärdighet.	   	  
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5.	  En	  kunskapsbank	  
Kunskapsbanken,	  forumansvar.org,	  som	  
invigdes	  under	  mötesplatsen	  i	  Oslo,	  lyftes	  av	  
organisationerna	  fram	  som	  ett	  initiativ	  att	  
fortsätta	  med	  även	  i	  framtiden.	  Där	  tar	  
delegaterna	  redan	  idag	  del	  av	  
forskningsanalys	  och	  ges	  möjlighet	  att	  läsa	  
om	  andra	  organisationers	  framgångsrika	  
projekt.	  

Kunskapsbanken	  är	  Forum	  Ansvars	  
kommunikationsplattform	  som	  utöver	  
kunskapsförmeling	  också	  fungerar	  som	  en	  
sammanhållande	  fokuspunkt	  och	  
informationsplats	  för	  organisationerna	  
inom	  Forum	  Ansvar.	  	  

Delegaterna	  lyfte	  också	  fram	  behovet	  av	  en	  digital	  mötesplats	  för	  att	  organisationerna	  ska	  nå	  ut	  
med	  kunskap	  via	  till	  exempel	  Twitter	  och	  Facebook.	  

”Hur	  kan	  vi	  föra	  vidare	  kunskapen	  ut	  till	  våra	  lokalavdelningar	  så	  
att	  kunskapen	  gör	  nytta	  ända	  ut	  på	  individnivå?”	  

En	  fråga	  som	  väcktes	  i	  samband	  med	  kunskapsbanken	  var:	  Hur	  kan	  vi	  föra	  vidare	  kunskapen	  ut	  
till	  våra	  lokalavdelningar	  så	  att	  kunskapen	  gör	  nytta	  ända	  ut	  på	  individnivå?	  
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6.	  Nyskapande	  samarbeten	  
Våra	  organisationer	  behöver	  också	  
vara	  en	  motvikt	  mot	  negativa	  trender	  i	  
samhället	  och	  fungera	  som	  
mötesplatser.	  Det	  nordiska	  samarbetet	  
ger	  organisationerna	  en	  gemensam	  
kraft.	  En	  kraft	  som	  förstärks	  
ytterligare	  genom	  Forum	  Ansvars	  
nordiska	  samarbetspartners,	  Sveriges	  
Landsråd	  för	  Alkohol-‐	  och	  
Narkotikafrågor	  (S.L.A.N)	  och	  Nordens	  
Välfärdscenter	  (NVC).	  	  

Ett	  viktigt	  steg	  i	  samarbetet	  mellan	  NVC	  
och	  Forum	  Ansvar	  är	  redan	  taget	  i	  och	  
med	  invigningen	  av	  Forum	  Ansvars	  
kunskapsbank.	  Den	  hämtar	  delar	  av	  
sitt	  innehåll	  från	  NVC:s	  webbplats	  popNAD.	  

Organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  var	  eniga	  om	  att	  Forum	  Ansvar	  behöver	  skapa	  fler	  
samarbeten	  och	  allianser,	  gärna	  med	  aktörer	  som	  går	  lite	  på	  tvärs	  som	  till	  exempel	  
musikbranschen,	  idrottsföreningar	  och	  arbetslivet.	  

Några	  deltagare	  lyfte	  frågan	  om	  organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  skulle	  kunna	  skapa	  ett	  
kontroversiellt	  samarbete,	  till	  exempel	  med	  alkoholindustrin,	  för	  att	  skapa	  uppmärksamhet	  
kring	  sin	  verksamhet.	  Vi	  behöver	  tänka	  nytt	  i	  den	  nya	  tiden	  uttryckte	  flera	  av	  mötesplatsens	  
delegater.	  

Det	  är	  också	  viktigt	  att	  de	  prioriteringar	  som	  avgör	  vilken	  ny	  kunskap	  och	  forskningsanalys	  
Forum	  Ansvar	  satsar	  på	  också	  speglar	  samhället.	  

”…fler	  samarbeten	  och	  allianser,	  
gärna	  med	  aktörer	  som	  går	  lite	  på	  tvärs...”	  

7.	  Uppföljning	  
Organisationerna	  inom	  Forum	  Ansvar	  framförde	  också	  ett	  behov	  av	  att	  den	  verksamhet	  som	  
Forum	  Ansvar	  genomför	  följs	  upp	  regelbundet.	  Det	  behövs	  tid	  för	  reflektion	  och	  eftertanke	  så	  att	  
Forum	  Ansvars	  verksamhet	  utvecklas	  på	  rätt	  sätt.	  Vi	  behöver	  mäta	  effekten	  av	  det	  som	  vi	  håller	  
på	  med	  och	  ha	  bra	  krav	  på	  oss	  själva	  vad	  gäller	  resultat	  och	  uppföljning	  på	  det	  vi	  gör.	  Och	  att	  vi	  
har	  uthållighet!	  

Delegaterna	  betonade	  också	  vikten	  av	  att	  sätta	  av	  tid	  för	  reflektion	  och	  eftertanke	  så	  att	  
verksamheten	  utformas	  på	  rätt	  sätt.	  Att	  verksamheten	  ges	  möjlighet	  att	  utvecklas	  steg	  för	  steg.	  

Under	  mötesplatsen	  lyftes	  också	  potentiella	  riskscenarion	  för	  Forum	  Ansvars	  verksamhet:	  Vad	  
finns	  det	  för	  risker	  för	  det	  som	  vi	  håller	  på	  med	  nu	  i	  Forum	  Ansvar?	  Kommer	  den	  här	  
verksamheten	  som	  vi	  nu	  formar	  behöva	  mer	  resurser	  i	  form	  av	  personer?	  Det	  ifrågasattes	  om	  
dagens	  personalresurs	  är	  tillräcklig	  för	  de	  behov	  som	  behöver	  fyllas.	  Delegaterna	  var	  tydliga	  
med	  att	  de	  inte	  vill	  administrera	  fler	  organisationer	  utöver	  sina	  egna.	   	  
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Avslutning	  och	  nästa	  mötesplats	  
KG	  Gottberg	  och	  Nils-‐Erik	  Söderqvist	  

Efter	  en	  hel	  dag	  av	  intressanta	  diskussioner	  och	  framtidsvisioner	  avslutades	  Forum	  Ansvars	  
första	  formella	  mötesplats.	  Vidare	  berättade	  KG	  Gottberg	  att	  Forum	  Ansvar	  kommer	  att	  ta	  fram	  
en	  rapport	  som	  sammanfattar	  dagens	  presentationer	  och	  samtal.	  

KG	  och	  Nils	  Erik	  tackade	  därefter	  delegaterna	  för	  deras	  inlägg	  och	  engagemang	  i	  att	  långsiktigt	  
utveckla	  Forum	  Ansvars	  verksamhet.	  

Johan	  Damgaard	  Jensen,	  direktør	  Alkohol	  &	  Samfund,	  och	  Tue	  Westing,	  formann	  
Alkoholpolitiskt	  Landsråd,	  tackade	  för	  en	  intressant	  dag	  och	  hälsade	  delegaterna	  välkomna	  till	  
Forum	  Ansvars	  nästa	  mötesplats	  som	  kommer	  att	  hållas	  i	  Köpenhamn	  hösten	  2015.	  

	  

	  

Johan	  och	  Tue	  hälsar	  välkommen	  till	  Forum	  Ansvars	  
nästa	  mötesplats	  som	  kommer	  att	  hållas	  i	  Köpenhamn	  hösten	  2015!	  
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Medverkande	  

Actis	  
Arne	  Johannessen	  	   Styreleder	  
Luisa	  Klaveness	  	   Kommunikasjonsrådgiver	  

Alkohol	  &	  Samfund	  
Tue	  Westing	  	   Formann,	  Alkoholpolitiskt	  Landsråd	  
Johan	  Damgaard	  Jensen	   Direktør,	  ledamot	  SAFF:s	  styrelse	  

Blå	  Bandet	  
Lasse	  Reuterberg	  	   Förbundsordförande	  
Per-‐Olof	  Svensson	   Organisationssekreterare	  

Blå	  Kors	  
Jan	  Elverum	   Generalsekretær,	  ledamotSAFF:s	  styrelse	  
Sten	  Magne	  Berglund	  	   Fagsjef	  for	  politikk	  og	  kommunikasjon	  

Hela	  Människan	  
Inger	  Lise	  Olsen	  	   Vice	  Styrelseordförande	  
Frank	  Åkerman	  	   Generalsekreterare	  

IOGT-‐NTO	  
Peter	  Moilanen	  	   Generalsekreterare	  
Ann	  Borres-‐Back	  	   Ledamot	  i	  SAFF:s	  styrelse	  

MA	  –	  Rusfri	  trafikk	  og	  livsstil	  
Ann-‐Cathrin	  Becken	  	   Styreleder	  
Elisabeth	  Fjellvang	  Kristoffersen	   Generalsekretær	  
Ole	  Veimodet	  	   Økonomisjef	  

MHF	  
Maria	  Bergström	  	   Förbundsordförande	  
Arne	  Winerdal	  	   VD,	  ledamot	  i	  SAFF:s	  styrelse	  

Nordens	  Välfärdscenter	  (NVC),	  Finland	  
Nina	  Rehn	  	   Verksamhetsledare	  Finland,	  stf.	  Direktör	  

SAFF	  
Nils-‐Erik	  Söderqvist	  	   Styrelseordförande	  
Geir	  Riise	  	   Vice	  ordförande	  
KG	  Gottberg	  	   Verksamhetsansvarig	  

Sveriges	  Frikyrkosamråd	  
Roger	  Stenzelius	  	   Styrelseordförande	  
Marianne	  Andréas	  	   Generalsekreterare	  
Anders	  Bengtsson	  	   Ledamot	  i	  SAFF:s	  styrelse	  


