Anteckningar från FAD 5 maj 2007
65 personer
Vi var från början 45 personer som anmält att vi ville träffas för att uppväcka FAD (Föreningen för Alkohol- och
Drogterapeuter) som legat i malpåse några år. Några gav senare återbud men vi var ändå 30 personer som var
med under lördagen den 5 maj på Hotell Arcadia, Körbärsvägen 1, Stockholm.
De 15 som anmält förhinder vill fortfarande vara med men kunde inte komma till själva mötet. Förutom dessa så har
ytterligare ett 20-tal personer anmält intresse för att bli medlemmar i FAD. När flera av de som idag arbetar eller vill
arbeta som alkohol- och drogterapeuter (750-1000) får klart för sig att nu är vi på gång så kommer de också. Vi
behöver bara informera! Just nu är vi således 65 personer som nystartar FAD!
Dagens innehåll
Under dagen lärde vi känna varandra bättre, dels genom att vi presenterade vi oss för varandra i stora gruppen,
dels under lunchen, dels i smågruppssamtal. Det är viktigt i en demokratisk förening att vi inte är främlingar för
varandra.
Lennart Bergström gick igenom alkohol- och drogläget samt något om behandlingsläget i Sverige. Hans slutsats var
att läget är ganska oförändrat sedan han examinerade de första alkohol- och drogterapeuterna, trots alla försök till
att minska konsumtion och till att ge behandling. Ska någon större förändring ske måste kvalificerade kunskaper
användas och ska det ske måste yrket alkohol- och drogterapeut vara det självklara yrket inom beroendebehandling och dess angränsade områden.
Medlemsmötesbeslut
Eftermiddagen bör betraktas som ett medlemsmöte. (Beslut tagna på medlemsmöte till vilka alla fått möjlighet att
komma är mer demokratiska än styrelsebeslut!) Många olika frågor diskuterades. Följande väsentliga beslut togs
av medlemsmötet.
1)

Alla vi som var närvarande har rätt att vara medlemmar enligt stadgarna och vi ansåg oss alla vara aktiva
medlemmar i FAD. Närvarolista finns. Därmed kunde vi också ta beslut som FAD. Vi beslöt att vi har rätt
att ta beslut som medlemsmöte.

2)

Vi beslöt att namnet på FAD ska fortsättningsvis vara Förbundet för Alkohol- och Drogterapeuter. Det
betyder att ordet ”förening” kan användas för lokalföreningar som hör till FAD. Eventuellt namnbyte kan
komma längre fram.

3)

Vi utsåg sju personer till interimsstyrelse. Det var Birgit Sjögren, Dag Seland, Eva Malm, Eva Rådström,
Gun Hanses Göransson, Maria Bergström och Peter Hudd.
Eftersom det är en tillfällig styrelse i avvaktan på årsmötet så är det enbart folk från Stockholmsregionen är
med (kostnader för styrelsemedlemmars resor kan föreningen inte betala i dagsläget). Mötets avsikt är att
alla landsändar blir representerade i kommande ordinarie styrelse. Alla som inte är med i interimsstyrelsen
har ändå möjlighet att hjälpa till och ska ges möjlighet att lägga sina synpunkter, vilket innebär att
interimsstyrelsen ska kommunicera så mycket de orkar med alla medlemmar.

4)

Vi beslöt att ge interimsstyrelsen följande uppdrag
a)
b)
c)
d)

e)
f)
5)

Så fort som möjligt boka lokal, förbereda och kalla till årsmöte lördagen den 1 september 2007.
Besluta om nivån på medlemsavgiften samt inkassera den från medlemmarna i god tid före
årsmötet. Avgiften kan sedan fastställas eller ändras av årsmötet.
Öppna ett konto på bank eller plusgiro för inkassering av medlemsavgifter.
Formulera förslag till stadgar för nya FAD utifrån att det nu är ett förbund med regioner och/eller
lokalföreningar. Stadgarna bör ha sin utgångspunkt i de nuvarande stadgarna och om möjligt beakta
de åsikter som framförts under dagen.
Informera press och andra media om FAD
Starta hemsidan

Vi beslöt att de smågrupper som sammanträtt under dagen ska lämna sina förslag till interimsstyrelsen
som minnesanteckningar över de olika diskussionerna – allt för att inget ska bli bortglömt.
Bl a ska vi inte glömma de yrkesverksamma anhörigterapeuterna och de som med kvalificerade kunskaper
arbetar inom en viss nisch inom vårt yrkesområde. Vi måste informera om att yrket är en beteckning för
många olika metoder och problemområ-den, precis som de flesta andra yrken.

En bra dag!
Vi kunde tacka varandra för en bra och givande dag som gett oss hopp om en bättre framtid både för oss själva och
för ännu lidande människor när de får vår hjälp.
Lennarts alternativ till förkortning om yrket var Formera + Aktivera + Diskutera = FAD
Stockholm 2007-05-07
Vid anteckningarna
Maria Bergström

