Riktlinjer för arrangerandet av Sverige Mot Narkotika konferenser.
Bakgrund
Sverige Mot Narkotika (nedan benämnd SMN) genomfördes första gången
1993 i Stockholm. Bakgrunden till mässan var bland annat det svenska
förestående EU-inträdet, de ifrågasättande och negativa attityder som fanns till
den svenska restriktiva modellen och de farhågor som fanns inför att öppna
gränserna mot Europa. Sista mässan genomfördes i Örebro 2009.
Efter att ha legat i träda startade SMN på nytt 2015 som ett samarbete mellan
Folkrörelser mot droger och ECAD Sverige.
Sverige Mot Narkotika konferensen (nedan benämnd SMN) är ett
samarrangemang mellan olika frivilligorganisationer inom ANDT-området
och ECAD Sverige. Sverige Mot Narkotika anordnas varje år och förläggs till
en svensk ECAD-stad (nedan benämnd den arrangerande staden) som
ansvarar för projektering, framtagande och genomförande av konferensen i
samarbete med en organisationskommitté (nedan benämnd OK) från
nätverket Folkrörelser mot droger.
Syften
SMN:s övergripande syfte är att utgöra en motkraft mot de krafter i samhället
som verkar för användning och hantering av narkotika och andra droger. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering
av narkotika.
Sverige Mot Narkotika skall
- utgöra en manifestation av de svenska alkohol-, narkotika- och övriga
drogförebyggande samt folkhälsofrämjande insatserna.
- utgöra en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drogförebyggande och folkhälsofrämjande arbetet
- ha en tydlig koppling till FN:s narkotikakonventioner, FN:s
Barnkonvention och svensk ANDT-strategi samt stödja den gemensamma
mobiliseringen mot narkotika.
Målgrupper
Sverige mot narkotika skall med sin verksamhet nå:
- de personer och organisationer som utgör en direkt eller indirekt påverkan
av den svenska drog- och folkhälsopolitiken
- de som i sina arbeten, sin uppväxt eller i sitt fritidsliv arbetar med eller påverkas av den svenska drog- och folkhälsopolitiken.
Detaljerade målgrupper tas fram för varje konferens för sig.
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Mål
Sverige mot narkotikas övergripande mål är:
 att målgrupperna skall ha nåtts av konferensens budskap
 att konferensens besökare skall ha uppfattat att konferensen för dem
medförde ökade kunskaper om:
 den svenska och den internationella narkotika- och folkhälsopolitiken
 fakta runt narkotikaanvändning och folkhälsa
 kunskap kring tidig upptäckt och tidiga insatser
 framgångsrika metoder för förebyggande insatser, tidig upptäckt, vård/ behandling och för narkotikans minskade
tillgänglighet
 utvecklingsmöjligheter inom sitt egna och andras verksamhetsområde
 att antalet insatser och arrangemang inom narkotika- och
folkhälsoområdena ökat i och omkring den arrangerande staden.
Arbetet med konferensen skall bedrivas så att det medför ett effektivt
utnyttjande av de ekonomiska och personella resurserna.
Ansökan om att arrangera SMN
SMN kan sökas av svenska ECAD-städer för visst år löpande. Beslut om nästkommande års arrangemang ska dock fattas ca en månad före närmaste SMN.
För 2018 bör ansökan om att arrangera SMN inkomma ca den 1 september
2017.
Sökande kommun/stad ska söka arrangemanget genom lämplig politisk instans
samt bifoga förslag till lokaler, kringarrangemang och budget i enlighet med
SMN:s riktlinjer.
OK kan fatta beslut om förläggning av arrangemang för flera år för att få bättre
planeringstider än ett år. Kravet är då att arrangemanget söks gemensamt av
flera partier i en stad/kommun.
Juridisk person
Den arrangerande staden har det ansvaret för mässan avseende ekonomi och
avtal.
Principer för SMN ekonomi och fördelning av överskott
Konferensens ekonomi grundar sig på bidrag från:
 Folkrörelser mot droger
 Arrangerande ECAD-kommun
 Konferensdeltagar- och utställaravgifter
 Statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga organisationer.
Arrangerande stad ska bidra till arrangemang med minst 100 t.kr.
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Deltagande organisationer bidrar med 10 000 kronor vardera. Sänkt bidrag kan
medges för fattig organisation. OG ansvarar för ansökan om medel från
statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga organisationer.
SMN ska budgeteras för ett överskott.
Arrangerande stad äger rätt att ta ut alla beslutade och styrkta kostnader vid
arrangemanget utom för personal som redan är anställda inom kommunen.
Extra anställningar av personal under arrangemanget beslutas gemensamt av
OK och läggs in i konferensens budget.
Överskott SMN:s stödfond som disponeras av ECAD. Underskott skall ej
uppstå men sker detta så går SMN:s stöd- fond in och täcker ev. förlust
efter beslut gemensamt mellan arrangerande kommun, ECAD-Sverige och
Folkrörelser mot droger.
Organisation/ uppgifter
Organisationskommittén (OK) utgör konferensen fasta del och är det högsta
organet inom Sverige mot narkotika. OK består av representanter för
Folkrörelser mot droger, ECAD Sverige och den arrangerande värdstaden.
OK är ansvarig för strategier, budget och konferensen inriktning. Ett
arbetsutskott (nedan benämnd AU) kan väljas som bereder frågor till OK.
Representanterna i OK skall ha mandat från sina huvudmän att medverka vid
konferensen planering, framtagande och genomförande. OK leds och
sammankallas av en ansvarig ordförande som också leder AU.
Den arrangerande värdstaden inrättar en lokal styr-, och arbetsgrupp med uppgift att ansvara för det praktiska, operativa arbetet.
Det åligger varje arrangerande stad att:
 utforma konferensen så att SMN:s syften uppnås på bästa sätt
 verka för att konferensen får en så god lokal/regional förankring och medverkan som möjligt
 sammanställa allt viktigt material som använts eller framställts inom och
för konferensen.
 fortlöpande avrapportera arbetet i den lokala styrgruppen till OK och
delta i OKs och AUs möten och sammankomster.
Logotype
Logotypen skall helt eller till vissa delar bestå av en bild, skapad av konstnären
Marie Åhfeldt, Sollentuna, bestående av en gul avbild av Sverige omgärdat av 7
ansikten i gult, allt placerat på en blå bakgrund. Konferensen äger rätt att, som
inslag i konferensen logotype, fritt använda denna bild mot ersättning till
konstnären. Logotypen är friköpt för 5 år från 2017.
SMN:s logotyp skall vid varje konferens formas så att budskapet om ett
narkotikafritt Sverige tydligt framgår.
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Utvärdering
SMN skall utvärderas för att se om de övergripande målen nåtts.
Utvärderingen skall även omfatta processen vid arbetet med att ta fram och
genomföra mässan. Varje konferens skall även mäta antal besökare totalt,
antal konferens/seminariebesökare, antal utställare, antal utställningsbesökare
och antalet arrangemang som bedrivits före och under konferensdagarna.
OK ansvarar för att utvärderingen initieras och finansieras, medan den
arrangerande staden medverkar i utvärderingens genomförande.
Följande organisationer ingick i samarbetet kring arrangerandet av SMN
konferensen 2016:
ECAD
ECAD Sverige
Gävle kommun
Förbundet Hassela
Solidaritet
FMN
IOGT-NTO
KRIS
KSAN
LP-verksamheten
MHF-Ungdom
NBV
RNS

SIMON
SLAN
SMART
Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Sv. Blåbandsförbundet
Sv. Narkotikapolisföreningen
Unga KRIS
Våga Va
AMD Anhöriga
mot droger
UNF
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