Verksamhetsberättelse för 2017
Fria Sällskapet Länkarna Handen
Fria Sällskapet Länkarna i Handen får härmed avge följande verksamhetsberättelse.
Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits samt ett par arbetsmöten
Informativa medlemsmöten hölls vid behov varannan onsdag före punktmötet.
Årsmöte för verksamhetsåret 2016 hölls den 15 mars.

Verksamhet
Samtliga inskrivna och betalande medlemmar har under året behållit sin nykterhet, vilket för
dem innebär ett bra liv, och för Haninge Kommun minskade sociala kostnader.
Medlemsavgift betalas endast av person som har ekonomi för det , och som strävar efter total
nykterhet och visar det genom bl.a. regelbunden närvaro och uppträdande.
Under året har ett antal klienter på eget initiativ kommit till Länkarna efter diverse ”vård
behandling” på Missbruksenheten, Västerhaninge Stödboende, Beroendecentrum och Hansmottagningen. De upplevde det som att de äntligen har hittat hem efter en lång vandring.
Länkkamrater har tillsammans med nya vårdkrävande klienter besökt alkoholavdelningen på
Caprio Maria för bl.a. avgiftning och behandling. Därefter görs det ett flertal hembesök hos
den berörda personen till dess personen återigen är stabil i sin nykterhet.
Några av våra nya besökare har önskat och eller begärt att få sina antabustabletter inlåsta i ett
skåp i Länkarnas lokal. En strålande idé, som vi aktivt pushar för och vi har medlemmar inom
oss som har utbildning i att utdela mediciner. Fördelen med att dela ut medicinen på
Länklokalen är att vi har kontroll på att de tar sin antabus regelbundet, och besöker lokalen
flera gånger i veckan och får därmed en positiv påverkan av helnyktra och erfarna
medlemmar.
Vi har haft et antal möten under året med representanter från socialnämnden både i Länklokalen, på kommunhuset och på de olika behandlingshemmen som finns i Haninge kommun.
På dessa möten har ett flitigt utbyte av respektives erfarenheter skett och Handenlänkarna har
här fått god gehör för vår pedagogik att behålla sin nykterhet. Socialförvaltningschef Siw
Lideståhl har vi haft ett flertal kontakter med under året.
Länkarna har under året etablerat ett samarbete med kommunen på de behandlingshem som
bedrivs i kommunens regi. Vi mark-nadsför oss som ett komplement till deras AA-baserade
behandling och ej som någon konkurrent till densamma. Vi har i sällskapet flera medlemmar
som tidigare gått på AA-möten innan de kom till oss i Länkarna.
Kontentan är att individen är viktigast och vad som passar honom/henne bäst för att få ett
nyktert värdigt liv, vare sig det är AA, IOGT eller Länkarna som står bakom.
Vårdcentraler i kommunen har då och då besökts för kontroll och påfyllning av Länkarnas
informationsbroschyrer i särskilda skyltställ, för att underlätta tillgängligheten av vårt
budskap till samtliga innevånare i Haninge.

Trots våra fortsatta ansträngningar har vi inte heller i år lyckats få igång något samarbete med
Handens Centrumledning.
I samband med skolavslutningen i juni, deltog 5 länkkamrater under flera dagar i kommunens
och Folkhälsoinstitutets rikskampanj mot langning och alkohol till minderåriga.
Informationen spreds av oss till så gott som samtliga besökare av Systembolaget i Handens
Centrum och många muntliga samtal fördes både med anhöriga till och med missbrukare.
Länkarnas julkampanj i samarbete med Haninge Kommun GE ALLA BARN EN VIT JUL
startade i slutet av november 2017.
Vi nådde ut med vår egen julkampanj på kommunhuset. De skyltade upp med våra affischer
och roll-upp ända fram till julafton. Vidare satte vi upp affischer på olika affischeringsplatser
inom Haninge kommun.
Länkarna har varit representerade vid de flesta möten som Haninge Föreningsråd har kallat
till.

Övriga aktiviteter
Lokalen är bemannad tre kvällar i veckan där en dag är öppen för anhöriga men även för
andra närstående oss Länkkamrater.
Under året har 2 kamratträffar arrangerats där medlemmar uppvaktats som klarat sin nykterhet
från 1 månad och uppåt.
Punkt/medlemsmöten på onsdagar, då alkoholproblematik diskuteras, under ordnade former
inleds av en utsedd medlem eller av ordförande. Som utgångsmaterial för de gemensamma
diskussionerna visas en film, ett aktuellt tema taget från massmedia eller från det tidigare ofta
trassliga liv som vi upplevt.
Vi hade tillsammans med våra nära och kära i augusti en omtyckt tvådagars bussresa i Östergötland där vi besökte flera sevärdheter och i övrigt njöt av vår gemenskap. Under året har vi
flyttat tillbaka vår julfest till lokalen igen och vi har dessutom haft en nyhet och det är ett
mycket omtyckt påskbord som vår festkommitté stod för matlagningen till.
Vidare har vi i lokalen avnjutit en Höstgryta tillsammans med våra nyfunna Länkkamrater i
Solnalänkarna men redan under våren hade vi vår årsmötesfest med den traditionella inkokta
laxen som ett huvudnummer.
Detta för att vi skall stärka oss i vår nykterhet!
Vi deltog aktivt i de bägge Riksträffarna som ordnades under året och de två Distriktsträffar
som hölls ute i distriktet där vi prioriterade att minst en nytillkommen länkkamrat fick följa
med.
Den fråga som upptagit en del av vår verksamhet är en kommande sammanslagning med
Rikslänkarna och som en första del i denna verksamhet blev sällskapet inbjudet en afton till
Solnalänkarna.
Vårt sällskap tackade med att bjuda in Solnalänkarna till vår höstgryta. En sammanslagning är
tänkt att ske under ett gemensamt nytt namn Sällskapet Länkarna.

Utbildning
Gunnar och Erik är anmälda till en tre dagars Craftkurs som riktar in sig på hur vi tar hand om
våra anhöriga till missbrukare.

Ekonomi
Se sällskapets bokslut och balansräkning
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Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits samt ett par arbetsmöten.

Slutord
Fria Sällskapet Länkarna i Handen har under år 2017 verkar för att alkoholberoende skall
tillfriskna och komma till insikt om sitt destruktiva leverne och bryta detsamma. Under 2018
fortsätter vi vårt strävsamma arbete i Haninge kommun med att allt fler söker vård och blir
nyktra genom vår aktiva bearbetning/påverkan av kommunens samtliga invånare. På längre
sikt innebär vårt arbete ett anständigare liv för de som ansluter sig till oss och en lägre sociala
kostnader för Haninge Kommun.
Styrelsen tackar, efter överlämnandet av denna verksamhetsberättelse till årsmötet för beslut
för visat förtroende under det gångna året
Handen den 7 Mars 2018
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