
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen for Stofmisbrug,  

den 16.juni 2015 

 

1) Vedr. temadag: Feedback på aflysningen af temadagen. Blandede holdninger til dette. Vi 

reflekterer over om det handler om programmet, tidspunktet for indbydelsen, restferie osv. Vi 

prioriterer at holde temadagen så langt fra restferieafholdelse som muligt. Vi skyder 

temadagen til februar/marts 2016.  Vi er optaget af hvordan og om der skal skabes bedre 

dialog med medlemmerne ift. indholdet på temadagene. Fra referatet fra 

faggruppeformændene er det en generel problemstilling, det med tilmelding til temadagene. Vi 

har været vant til højt deltagerantal på temadagene men måske er tiderne skiftet og vi skal 

følge med. 

2) Vedr. generalforsamling: Vi afholder generalforsamlingen den 6.oktober kl. 15 på det 

stoffrie værested De Frie Fugle i Kolding. Inden generalforsamlingen vil man kunne høre lidt 

om stedet og om hvordan de gør det i Kolding. Bl.a. er det ”stoffrie værested” også et sted for 

dem på substitionsmedicin, der ikke er i sidemisbrug. Officiel invitation kommer senere. 

Vi planlægger at afholde bestyrelsesmøde kl 12-15 samme dag. 

3) Socialrådgiverdage 2015: Vi planlægger at lave reception for at skabe noget 

opmærksomhed på os selv, og komme i dialog med andre fagfæller. Vi undersøger muligheden 

for dilemmakort og udstillingsplakat (Jens er ansvarlig for dette). Vi drøfter andre 

muligheder for at skabe noget opmærksomhed på os til disse dage. Vi brainstormer derudaf og 

aftaler at tale mere om dette til næste bestyrelsesmøde.  

4) Ungass 2016: Som forberedelse til det store FN-Topmøde om narkotika som skal afholdes 

i 2016 i New York (artikel i seneste nummer af Stofbladet), havde DK i maj besøg af en 

repræsentant for the Global Commission on Drug Policy, Ruth Drefuss. Der blev afholdt et 

møde på CBS den 26.5 arrangeret af Eric Allouche fra Slagelse og STOF, hvor alle 

interesserede var inviteret. Jannie deltog i dette. 

 Kommissionen lavede i september 2014 en rapport hvor de kommer med nogle anbefalinger 

omkring nye tiltag til international narkotikalovgivning. Pointen i deres rapport er at "the war 

on drugs has failed".  Rapporten hedder "Taking control: pathways to drug policies that work". 

Medlem af kommissionen Ruth Dreifuss holdte et oplæg omkring rapporten og kommissionens 

arbejde og derefter var der relevante repræsentanter fra narkotikaområdet fra Dk på 

talerstolen som fortalte om deres arbejde og deres holdninger til området. Spændende oplæg!  

Under dette punkt kommer vi til at tale om relevansen af STOF bladet. Det er noget nær en 

katastrofe hvis dette blad lukker. Og vi håber alle vores medlemmer har sat deres underskrift 

på at bibeholde bladet. 

5) SL - Carsten er i dialog med SL bestyrelsen, de vil gerne samarbejde med os igen efter 

successen sidste år. De vil gerne at vi arbejder meget mere sammen omkring høringssvar osv.  

Vi har fået en invitation til deres konference i år, men det falder sammen med 

Socialrådgiverdage. 



6) Økonomi: Budgettet overholdt for 2014 med en restbevilling på 2800kr. I 2015 prioriterer 

vi at alle deltager på Socialrådgiverdage og på nogle praktiske ting såsom skilt, banner, 

visitkort mm.  

Cathrine opfordrer til at vi får meldt vores udgifter ind. 

7) Høringssvar: Mia Heick ville deltage i mødet inde i Socialministeriet omkring gravide i 

misbrug. Det blev aflyst pga. valget. Ellers ingen høringssvar på banen lige nu.  

 

Aftaler: Morten laver nyhedsbrev til vores medlemmer med info om udskydelse af temadag, 

invitation til SL’s temadag og generalforsamling. 

 


