
Forsvarets Seniorforbund Bergen
Referat fra medlemsmøte torsdag 14.april 2016

Tid (dato, fra kl til kl): Torsdag 14.april 2016

1130-1300

Sted: Kommandantboligen Gravdal

Ordstyrer: Leder Referent: Sekretær

Deltakere: 40 medlemmer

Sak Innhold

Innledning Leder innledet og ønsket medlemmene velkomne. Dagens foredragsholdere Pål Ålbro 
fra ungdommens helsetjeneste på Askøy og politioverbetjent Stoutland ble introdusert.

Åpningssang Vi åpnet med ” Piken i dalen” – første og siste vers

Foredrag
Foredraget handlet i hovedsak om ungdommens rus- og adferdsproblemer. 
Argumentet om at bruk av cannabis, hvor marihuana og hasj er det vanligste,  ikke er 
så farlig er feil. Noen forsøker det noen få ganger og blir ferdig med det, mens for 
andre er dette starten på rusavhengighet.
Ungdommen må ansvarliggjøres og ta kommandoen over eget liv. Er man først blitt 
avhengig er det rusen som tar kommandoen.
Når skole, helsetjeneste, politi eller foreldre blir klar over at noen har begynt med 
rusmidler er det viktig å gripe fatt i dette. Tidlig inngripen med  samtaler, aktiv fritid, 
praksis/arbeid og brudd med adferdsmønsteret som forårsaker rusproblemet, er viktig.
De som har problemer er flinke til å skjule det og har vanskelig for å innse det selv.
 I motsetning til alkohol hvor promillen forsvinner «over natten» , vil dette være 
vedvarende hos rusavhengige selv om man ikke har inntatt noe på flere dager. Et 
moment ved bilkjøring.
I de fleste land er bruk av narkotiske stoffer ulovlig og det er sterkt å beklage at i noen 
land argumenteres det med å gjøre bruk og besittelse av cannabis lovlig. All statistikk 
viser at økt bruk fører til økt kriminalitet. 
Norsk ungdom er blant de som bruker minst narkotiske stoffer i hele verden.
Et tankevekkende foredrag  med klare synspunkter fra både helsetjeneste og politi på 
bruken av narkotiske stoffer. 

Underholdning Gerd Jorde fremførte et humoristisk dikt om det å ta feil og hva det kan føre til.

Info
Årets hovedtur går til Santa Susanna nær Barcelona 19-30. september. Pris kr 10.980 i
dobbeltrom. Enkeltromstillegg kr 1.980.- Kontakt Berit Wollan 906 53 819

Avslutning/
appell

Etter servering av gode rundstykker og kaffe med trekning i vinlotteriet takket leder 
for fremmøtet , ønsket alle vel hjem og velkomne til neste møte.

Ikke glem å gi din ledige grasrotandel til avdelingen. Organisasjonsnr 
997349903-Forsvarets seniorforbund avdeling Bergen.

Vår hjemmeside finner du under //http://www.forsvaretsseniorforbund.no/ avdelinger.

Neste møte Neste møte er  torsdag 12.mai kl 1130 . Vel møtt !

Sted og dato: Fyllingsdalen   02.mai   2016 Signatur: Haldor Halvorsen, Sekr. 
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