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FROKOSTER MED MENING 

Barn og Unge arrangerer FROKOSTSEMINAR torsdag 29.oktober kl 8.30-
10 i lokalene til Voksne for Barn i Oslo, Stortorvet 10, inngang 
Møllergata.  Temaet er Unge stemmer møtes og Barn og Barn og Unges 
innslag er en samtale mellom tiltaksleder og en tidligere deltager fra en 
av Barn og Unges barnegrupper, hun er nå gruppeledere selv.  

Bar og Unge arrangerer frokosten med mening sammen med Voksne for 
Barn og Landsforeningen for barnevernsbarn.  Frokosten er høstens 
første og inngår i samarbeidet Barn og Unge har med andre engasjerte i 
barns oppvekst som pårørende.  

Velkommen! Påmelding til Guro@barnevernsbarna.no. 

 

 

 

 

 

 

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE 

 

Hei alle sammen ! 

I disse dager gleder jeg meg til å treffe mange av dere på vår 
organisasjonskonferanse i Larvik fra 16-18.oktober. 

Jeg tror det skal bli tre spennende og lærerike dager til beste for 
utviklingen av vårt forbund.  AEF i Vestfold har planlagt en spennende 

Dagskonferanse på fredagen, og selve organisasjonskonferansen 

Starter fredag kveld.  Vi får besøk av byens ordfører, lørdag settes Av og 
Til sitt arbeid med rusfrie soner og arbeidet mot barnefattigdom på 
dagsorden. Søndag får vi foredraget fra latsabb til frifant av Kristian 
Erling Hansen.  I tillegg kommer de ordinære organisasjonssakene. 

Vi har også i disse dager tellet opp årets vervekonkurranse, og det er i alt 
vervet 114 nye medlemmer hittil i år.  Målet for 2015 er 1200 betalende 
medlemmer. 

Som dere ser annet sted i denne info`en er det også planlagt mange 
ruspolitiske konferanser utover høsten.  Vi håper på mange deltakere og 
at alle får stort utbytte av det. 

Gledelig er det også at vi nå får flere invitasjoner til å besøke 
pensjonistforeninger for å snakke om eldre og rus.  Vi kommer gjerne. 

Om noen få dager er vi invitert til å ha informasjonsstands på landsmøtet 
i Fellesforbundet, vi gleder oss til å vise frem bredden i forbundets 
aktiviteter og kanskje verver vi også noen nye medlemmer. 

Barn og Unge har en enorm aktivitet. 

Kort sagt : det går veldig bra i vårt forbund for tida, vi er i vekst. 

                                                                                                   
Inger Christin Torp  

Forbundsleder 

 

LANDSMØTET 2016 

Fra 3-5. juni 2016 skal vi avholde landsmøte på Quality hotell i Sarpsborg. 

Byen er 1000 år i 2016 og vi håper at det også skal tilflyte vårt 
landsmøte. 

Laga velger utsendinger på årsmøte 2016 utfra betalte medlemmer ved 
utgangen av 2015.  Stå på slik at dere blir godt representert på 
landsmøtet. 

Vi kommer tilbake med forslagsfrister og lignende når det gjelder 
høringer på landsmøtedokumenter. 

 

GRUPPELEDERKURS BARN OG UNGE 

Barn og Unge arrangerer gruppelederkurs 26 og 27 oktober. Vi dekker 
arbeidstap for de som eventuelt måtte ha det og som ønsker å delta. 

Ta kontakt med Helle på forbundskontoret dersom du er interessert. 

 

 



Utvid antidopingarbeidet

Idrett er positivt som forebyggende faktor, trivsel med 
mer, og negativ når det gjelder doping. 
Det lages ofte dopingmidler en ikke kan ta i tester. 
Da må en ikke si sikkert at idrettsutøvere er rene når en 
ikke vet om de har tatt slike midler. Vi har sannsynligvis 
store mørketall her.

Misbruk av dopingmidler gir foruten høyere idrettsytelse 
og store helseskader, ofte også mer aggressivitet som 
kan føre til økt familievold.

AEF krever at:
 Anti Doping Norge (ADN) starter en debatt om 
 følgene av at mange dopingmidler ikke kan 
 tas i tester.
	 Øvrige	aktuelle	offentlige	organ,	særlig	skolen,		 	
 idrettsråd mm. begynner å jobbe mer med den del 
 av dopingmisbruket, som nå er nevnt.
	 Politikere,	særlig	fra	AP	og	SV	starter	en	slik	debatt.		
	 Grunn	til	at	AP	og	SV	nevnes	er	at	flesteparten	av
 våre medlemmer er fra disse partier.

Videre vil AEF sentralt og lokalt jobbe mer med å 
forebygge doping, eks. ved å ta opp det som tema, 
og å få skolene til å undervise mer om det.

•

•

•



Returadresse:
AEF, 
Torggt. 1, 
0181 Oslo

TILBUD TIL LAG OG KOLLEKTIVE ENHETER
Ønsker dere besøk med innledning i møter/konfe-
ranser, materiell til stand, brosjyrer el.l så er det bare 
å ta kontakt med forbundskontoret.  Vi kommer 
gjerne ut og sender dere selvsagt alt dere måtte 
trenge.
 
Er du interessert i leirlederkurs 11-12 juni – ta kontakt.


