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Verksamhetsberättelse 2021 

 

Styrelse 

Styrelsen har sedan årsmötet 2021 bestått av Sven Andréasson, ordförande, Johanna 

Gripenberg, vice ordförande, Eva Ekeroth, kassör, Kerstin Damström Thakker, 

sekreterare, samt ledamöterna Gunborg Brännström, Pi Högberg, Björn Lundqvist, 

Kjell-Ove Oscarsson och Annika Sundström.  

Suppleanter har varit  

Mats Berglund, Karin Hagman, Håkan Leifman, Per Lodenius, Kristina Nilsson, 

Karin Rågsjö, Pia Steensland och Barbro Westerholm.  

Revisorer 

Revisorer har varit Leena Haraké och Bo Högstedt med Valeri Surell som ersättare. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Björn Hibell, sammankallande, Gabriel Romanus och 

Elin Lundgren. 

 

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har haft sex sammanträden via Zoom. Suppleanterna har kallats till dessa. 

Till detta kan läggas ett antal arbetsmöten där delar av styrelsen deltagit.  

 

Medlemmar 

Föreningen har 297 registrerade medlemmar. Under året har fem nya medlemmar 

tillkommit.  
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Medlemskap 

Föreningen är medlem i Nordiskt alkohol- och narkotikapolitiskt nätverk, NordAN 

där Peter Allebeck är president. Vid representantskapsmötet i Vilnius var Peter 

Moilanen AF:s ombud. Peter Moilanen omvaldes som svensk representant i styrelsen. 

Föreningen är också medlem i Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, CAN, där Johanna Gripenberg är ordinarie ledamot i styrelsen 

och Kerstin Damström Thakker ingår i valberedningen. 

Även i Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, där Pia Steensland 

är ordförande, är Alkoholpolitiskt forum medlem. 

 

Opinion, medier och kommunikation 

Föreningen har gjort ett antal utspel i media med debattartiklar med ordföranden 

Sven Andréasson som ledande debattör. Ordföranden har också vid flera tillfällen 

medverkat i radio och TV kring alkoholpolitiska frågor. 

Hemsidan lever och viktiga rapporter och information om föreningens seminarier 

och andra aktiviteter läggs ut. Björn Lundkvist har varit tekniskt ansvarig. En 

arbetsgrupp har nyligen tillsatts för att öka föreningens närvaro i sociala medier. 

En skrift, Alkoholmonopolet – fakta och argument, gavs ut av föreningen 2020 och 

ger stöd för ett bibehållet alkoholmonopol. En arbetsgrupp av styrelseledamöter har 

svarat för texterna.   

Vid Folkhälsomyndighetens dialogmöten med ideella organisationer inom ANDTS-

området 3 mars och 1 december har föreningen representerats av Kerstin Damström 

Thakker. Föreningen besvarade Folkhälsomyndighetens enkät med frågor till ideella 

organisationer inom ANDTS-området den 27 januari 2022 och gav då sin syn på 

viktiga frågor inom området. 

Föreningen har påbörjat alkoholpolitiska samtal med riksdagspartierna. Digitala 

möten genomfördes med KD 2020 och med S, V och C samt live med MP under 

hösten 2021.  

Övriga partier står på tur. Huvudfrågan som diskuterats är gårdsförsäljning av 

alkohol. 

 

Yttranden och skrivelser 

Föreningen lämnade en skrivelse till Gårdsförsäljningsutredningen i slutet av augusti. 
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Regionala AF 

Det västsvenska AF driver sin verksamhet i Göteborg med omnejd.  

 

Möten 

Föreningen har genomfört följande möten med föreläsningar och diskussion:  

3 februari. Hemlöshet och beroende – hur ser problemen ut och varför gör ingen 

något? Medverkande var bland andra regeringens samsjuklighetsutredare Anders 

Printz samt företrädare för civilsamhällets organisationer och ett antal 

riksdagspolitiker. 

24 mars. Årsmöte och seminarium på temat Den framtida ANDTS-strategin 2021–

2025. Medverkade gjorde statssekreterare Elin Almqvist, Socialdepartementet och 

Håkan Leifman, ordförande i arbetet med den s k Skuggstrategin. 

10 maj. Barndom utan baksmälla – ett projekt som syftar till att vuxnas drickande 

inte ska bli barns problem. Medverkande Malin Sandquist, Systembolaget och Anna 

Holmquist, Bris. 

23 augusti. Gårdsförsäljning – är det möjligt? Medverkan av utredaren av 

gårdsförsäljning, förra landshövdingen Elisabeth Nilsson och Joakim Sundbom, 

advokat och expert på EU-och konkurrensrätt. 

17 november. Alkoholindustrins påverkan på beslutsfattande som rör olika 

alkoholfrågor på såväl internationell som nationell nivå. Medverkan av Kypros 

Kypri, professor vid The School of Medicine and Public Health vid University of 

Newcastle, Australien samt Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-

NTO:s EU-kontor, Bryssel. 

Besöksfrekvensen har varit 25–35 personer och samtliga möten har genomförts 

digitalt. 

 

Avslutning 

Verksamheten under 2021 har präglats av frågan om gårdsförsäljning av alkohol. 

Detta kan uppfattas som en ganska liten fråga, men handlar i verkligheten om något 

större – Systembolagets överlevnad som ett detaljhandelsmonopol. För 

alkoholindustrin innebär Systembolaget att alkoholförsäljningen begränsas och 

därmed vinsterna. Det är därför inte så förvånande att frågan återkommer år efter år, 

trots upprepade tidigare statliga utredningar som klargjort att gårdsförsäljning inte 
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är förenligt med Systembolagets monopol. Däremot har ”gårdarna” i fråga och 

landsbygden inte så mycket att vinna på gårdsförsäljning – man riskerar tvärtom ett 

rejält avbräck om Systembolagets distribution av lokalproducerade alkoholdrycker 

skulle upphöra.  

Ytterst handlar Systembolaget om folkhälsa, där en nedmontering av Systembolaget 

skulle leda till ökade alkoholskador. Frånsett frågan om gårdsförsäljning har det 

politiska intresset för alkoholfrågorna sjunkit under en följd av år. Det har därför 

varit angeläget att vår förening är aktiv. Som framgår av sammanställningen av 

aktiviteter i denna verksamhetsberättelse har vi kunnat uppmärksamma en rad 

frågor, allt från barn vars föräldrar har alkoholproblem till alkoholindustrins 

påverkan på alkoholpolitiska beslut. Det är viktigt att föreningen kan fullfölja denna 

linje och bidra till att ge alkoholfrågan den uppmärksamhet den förtjänar. 
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