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Organisasjonskonferansen 2018
Det ble en vellykket organisasjonskonferanse på Strand Hotell på Gjøvik 26-28.oktober.
Fredag 26.oktober åpnet vår forbundsleder Inger-Christin Torp konferansen med en gjennomgang av
Statsbudsjettet. Underholdning og allsang med Hadeland Framlag avsluttet 1.dag av konferansen.
Lørdag åpnet med et forrykende og inspirerende foredrag av Saera Khan med tittelen Presentasjonsteknikk og
retorikk -vil du mestre kunsten og gripe et publikum, vinne tvilerne over til din side og omvende motstandere.
Dette var meget lærerikt og ble avsluttet ved at vi fremførte korte innledninger. Lørdagen fortsatte med status
i prosjektene ved forbundsleder Inger-Christin Torp. Det offisielle programmet ble avsluttet med Niclas Halvorsen,
som selv er et mobbeoffer, lærte oss hvordan forbygger vi mobbing. En meget gripende og fantastisk fremføring.
På kvelden var det sosialt samvær og utlodning, premiering av vervekonkurransen samt kultur ved Scanke og Buan.
Søndag startet med mini workshop på hvordan bli flere medlemmer samt Forbundssekretær Trine Lund som
fortalte om utviklingen av ferieklubben for barn og ungdom og hvordan årets leire var blitt gjennomført.
Tilslutt vedtok vi to uttalelser Et statsbudsjett for større forskjeller og Alkohol dreper

Følg oss på facebook
og på www.arbef.no

Kjære AEF venner!
Da er vi allerede godt inne i 2018 og våre aktiviteter og prosjekter er i full gang. Vi har også for 2018 fått støtte fra
Helsedirektoratet til ruspolitisk arbeid og til eldre og rus prosjektet. Riktignok en del mindre til ruspolitisk, noe som utfordrer
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Kjære alle sammen!

Vi venter fortsatt i spenning når det gjelder BUF-dir. og støtte til ferietilbud for vanskeligstilte barn, unge og familier.
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Arbeiderpartiets side. Vi vil påvirke til å ta de svakestes parti og jobbe for velferd for alle!

I disse dager er vi synlige på alle årsmøtene i Arbeiderpartiets fylkespartier med stand og informasjon. Vi håper riktig mange av
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Ha en riktig god og avslappende påskehelg!

Lykke til med to viktige arbeidsmåneder som avslutter dette året, så snakkes vi snart i julenummeret.
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Ruspolitiske konferanser høsten 2018
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Noen tanker om alkolås
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Besøk i pensjonistforeninger
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AEF er skuffet over at regjeringen ikke har satset på dette
men kun henvist til kommunenes frie inntekter.

Dette til tross for at regjeringen har fått en klar bestilling
fra stortinget om å sørge for bedre oppfølging og etterver
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Eldre og rus
Vi har arrangert fire godt besøkte konferanser med
Eldre og rus
hovedvekt på eldre og rus problematikk i Fredrikstad,
Stavanger, Bergen og på Røros.
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Leirteamene gjorde en fantastisk jobb! Tusen takk til
alle for at dere bidro til at vi fikk til leirene i år!! Uten
frivillige leirledere blir det ingen leir, så all ære til dere.

Trine Lund
Trine
Lund
Forbundssekretær
Forbundssekretær

Kontoret har flyttet til Sarpsborg
Siste uka i august sto i flyttingens tegn.
Da pakket og flyttet vi etter 12 år i Torggt 1 i Oslo.
Vi er meget fornøyd med de nye kontorene våre i
Strandgata 9 i Sarpsborg.
Vi kommer fortsatt til å ha de fleste møter
i Torggt1 i Oslo.
Leirutvalget hadde sitt møte i våre nye lokaler.
Vi har også fått opp vårt nye skilt slik at vi
synlig for alle.
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Kvinner drikker seg syke
Stor økning i alkoholrelaterte leverskader hos
amerikanske kvinner. Kvinner drikker stadig mer, og nå
får de også i langt større grad helseskader som følge av
konsumet:
Forskere har funnet at alkoholrelatert skrumplever
har økt med hele 50 prosent hos amerikanske kvinner.
Dette går frem av en studie publisert i det medisinske
tidsskriftet Hepatology.
Studien fulgte over 100 millioner amerikanere over en
periode på syv år.

Kvinner mer utsatt
I gruppen som ble undersøkt var det høyere forekomst
av skrumplever enn flere vanlige typer kreft.
Forekomsten av alkoholrelatert skrumplever hos menn
økte med 30 prosent i samme periode.
Det er spesielt bekymringsfullt at kvinner drikker mer,
fordi de fysisk sett har lavere toleranse for alkohol og
lettere får skader på leveren enn menn.

Størst relativ økning
Det finnes ikke tilsvarende tall for norske kvinner, men
det er grunn til å være føre var fordi også norske
kvinner de siste tiårene har endret drikkekonsum- og
hyppighet. Mange «koser» seg langt mer enn de er
klar over, særlig kvinner mellom 50 og 70 år.
Kvinners økende alkoholkonsum gir særlig grunn til
bekymring, det er de som har den største relative
økningen. De drikker oftere på hverdagene, og særlig
har vinforbruket økt siden 1970-tallet.
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