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för det goda stödet
i vår kamp
mot alkoholmissbruket

TILLSAMMANS
FÖR FRAMTIDEN
På LKAB gör vi just nu den
största omställningen i
företagets 130-åriga historia
och en av Sveriges största
industriinvesteringar någonsin.
Under kommande 20 år
ser vi fram emot att välkomna
tusentals nya kollegor som vill
vara med och göra skillnad.
Lär dig mer om oss och
om vår plan för framtiden
på lkab.com
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Kongressens genomförande 2021
Enligt våra förbundsstadgar ska Riksförbundet hålla kongress vart annat år - alltid udda år.
P.g.a. den rådande pandemin kan årets kongress inte genomföras på sedvanligt sätt.
Vi måste dock genomföra den och nu måste vi hålla den på ett sätt som anpassas till det rådande
läget.
Årets kongress kommer enligt förbundsstyrelsebeslut att genomföras som en ren digital arbetskongress och på helt annat sätt än vanligt
Det betyder följande:
Distrikten utser tre (3) representanter, som företräder Sällskapen inom respektive distrikt och
kopplar upp sig digitalt mot en adress som kommer att meddelas distrikten.
Distrikten väljer om de vill vara uppkopplade med en eller flera datorer.
Nuvarande förbundsstyrelse kommer att vara uppkopplad.
Kongresshandlingar kommer att sändas ut till samtliga Sällskap, senast den 9 april 2021.
Dessa utgörs av :
Verksamhets- och ekonomiska berättelser för verksamhetsåren 2019 och 2020
Revisionsberättelser för 2019 och 2020
Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse
Yttrandeblankett för Sällskapen.
Sällskapen har att yttra sig över förelagda kongresshandlingar genom nämnda blankett och skicka
den till valberedaren i det distrikt som Sällskapet tillhör.
Skickas inte blanketten in, uppfattas detta som att Sällskapet godkänner förelagda handlingar och
förslag.
Välkomna att delta i Kongressen 2021 på det sätt som anges ovan.
Förbindsstyrelsen
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Inför Kongressen 2021
Så står vi ännu en gång inför en
Kongress, som äger rum i Solna i
mitten av maj 2021.
Kongressen är som bekant Riksförbundets högsta beslutande organ, där vi har att granska den
kongressperiod som gått, med tillhörande verksamhets- och ekonomiska berättelser.
Vi skall också välja en ny förbundsstyrelse.
För den händelse det skulle föreligga några oklarheter beträffande
valet av ledamöter till Förbundsstyrelsen, kan det vara på sin plats
att nämna att det är Sällskapen,
som medlemmar i Förbundet, som
vid Kongressen utser ledamöterna i
Förbundsstyrelsen.
Distrikten kan inte besluta om
detta eller om vilka kandidater som
skall föras fram. Det kan däremot
varje enskilt Sällskap göra genom
att anmäla sina önskemål till respektive Distrikts ledamot i förbundets valberedning.
Allt detta innebär exempelvis att:
Om Sällskapen i ett Distrikt för
fram en kandidat, så kan en helt
annan nomineras om Sällskapen
inom tre eller flera Distrikt vill föra
fram en annan.
Om inte alldeles speciella skäl föreligger, brukar Valberedningens
förslag gå igenom, eftersom ledamöterna i denna skall vara personer, som känner inte bara medlemmar inom det egna Distriktet utan
över hela landet och därför - baserat på kontakter med Sällskapen
inom respektive Distrikt - kan föreslå kandidater, som har TID, KUNSKAP och VILJA att arbeta i en
förbundsstyrelse.
Ledamöterna i denna får inte bara
”sitta med” utan måste vara beredda att PRIORITERA LÄNKARBETET och i princip alltid kunna
ställa upp.
Därför är det viktigt att vi vid Kongressen väljer personer med alla
dessa egenskaper.
Inför varje ny kongressperiod väljs
också en ersättare i förbundssty-

relsen. Under den kongressperiod
som gått har ersättaren kommit
från Södra Distriktet. Tidigare har
ersättaren valts växelvis mellan Distrikten, men detta är inte ett krav,
utan också här gäller det att välja
den lämpligaste personen.
Distriktet utser själva (lämpligen
vid årsmötet) två ledamöter till förbundsstyrelsen. Också dessa bör i
stort sett ha samma kunskaper och
egenskaper som ledamöterna i förbundsstyrelsen.
Vid Kongressen behandlas också
motioner, som tillställts Kongressen i stadgeenlig tid.
Förbundsstyrelsen har att yttra sig
över varje motion och föreslå Kongressen att denna tillstyrker eller
avslår motionen.
En motion som tillställs Kongressen skall behandlas efter vad som
står i denna och kan således inte
innehållsmässigt ändras efter det
att motionstiden har gått ut - inte
ens vid sittande Kongress. Detta
för att alla Sällskap skall ha möjligheter att gå igenom, behandla och
fatta beslut om ställningstagande i
god tid före Kongressen - eller kort
sagt - för att undvika att ombuden
ställs inför nya ställningstaganden
eller utsätts för kuppförsök.
Vid Kongressen behandlas också
ev. förslag eller propåer från den
sittande förbundsstyrelsen och
dessa tillställs Kongressen genom
skrivelse till denna.
Samtliga motioner och skrivelser
skall tillsammans med andra kongresshandlingar d v s verksamhets- och ekonomiska berättelser
sändas ut till samtliga Sällskap senast fem veckor före Kongressens
öppnande. 2021 sänds dessa handlingar ut senast den 9 april.
Allt detta för att Sällskapen och
deras kongressombud skall kunna
granska alla handlingar som skall
behandlas.
De beslut som fattas av Kongressen kan fattas med olika typer av
majoritet.

Verksamhetsberättelser etc. samt
val av ledamöter till förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet,
medan exempelvis stadgeändringar
fordrar 2/3 dels majoritet.
Vi vill påstå att under den kongressperiod, som nu snart löper
till sin ända, har arbetet inom förbundsstyrelsen fungerat mycket
bra. Vi har haft ett Arbetsutskott,
som arbetat på ett föredömligt sätt
och det är bara att önska att Kongressen väljer en styrelse med
omdöme och med Förbundets och
Sällskapens bästa för ögonen.
Vi har också genom den verksamhet som bedrivits under den gångna
kongressperioden, kunnat stötta
Sällskapen och Distrikten på olika
sätt.
Vid årets Kongress kan vi konstatera att vår ekonomi, p g a att våra
anslagsgivare drastiskt sänkt dessa
gör att vi måste handskas ytterst
varligt med den.
Vi är dock övertygade om att den
kommande förbundsstyrelsen kommer att arbeta för en bra verksamhet och för Sällskapens bästa - allt
dock inom de ramar ekonomin
kommer att tillåta.
Återstår så bara att hälsa alla välkomna till Kongressen 2021 och att
hoppas på en bra sådan, där kloka
beslut för allas vårt bästa fattas.
Jan Börjesson
Förbundsordförande
Lars-Göran Johansson
Förbundssekreterare
Ingemar Rosén
Förbundskassör
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Lagerstedts Bil Högdalen

Lagerstedts Bil Högdalen (tidigare Södermalm) är en fullserviceverkstad
för alla bilmärken, auktoriserad för Volkswagen, Volkswagen Transportbilar,
Seat, Skoda och Citroën. Vi är MRF-anslutna och ISO 9001:2008 certifierade.

Harpsundsvägen 207, 124 59 Bandhagen • lagerstedtsfamiljen.se
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ALCOLOCK™ LR
Smidig hyrlösning för villkorat körkort
DRIVESAFE™
Topptestad (MHF) alkomätare

Hyr alkolåset, få alkomätaren på köpet.
Ring nu 08-7767800 alcolock.se

ALCOLOCK™ LR

DRIVESAFE™

ALCOLOCK, DRIVESAFE och “The Molly” är varumärken som tillhör Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. och används under licens.
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Läsvärt i Coronatider

Bruk, missbruk och beroende
har ökat under pandemitiden.
Har du själv eller någon Du känner drabbats av detta?
Det finns hjälp att få!
Ta gärna del av våra ovanstående folders!
Beställ hos

Länkarnas Riksförbund
Blomgatan 28, 169 60 Solna
Telefon: 0708 - 776 589
E-post: info@rikslankarna.se
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Egenskaper och uppgifter
för de som innehar huvudposter i förbundsstyrelsen
dom, dödsfall eller av någon
annan orsak.
Observera att då utses en ny
vice ordförande inom styrelsen.
Kassör
Önskvärda egenskaper:
- Egen stabil ekonomi
- Inga ”lik i garderoben
Ordförande
Ordförande har huvudansva- - Ordnings- och ekonomiskt
sinne
ret inom styrelsen (är ytterst
ansvarig) Sällskapets ”ansikte - Goda kunskaper i bokföring
och ekonomi
utåt”
- Förmåga att planera och att
”se på andra sidan kullen”
Önskvärda egenskaper:
- Engagerad (”ha all tid i
Kassörens uppgifter
världen för verksamheten”
- Vara ”besjälad av verksam- - Ansvara för utbetalningar
- Ansvara för att fordringar
hetens idé”
krävs in
- God diplomat
- Ansvara för bokföringen 		
- Gott omdöme
och att denna gör löpande
- Respekt från omgivningen
- Ansvara för att deklaratio- Bra organisatör
ner görs och sänds in i tid
- Tydlig
- Ansvara för att skatter,
- Lyhörd
sociala avgifter och försäk- Kraftfull efter beslut
ringar betalas
- Goda kunskaper om verk- Göra årsbokslut
samheten (syfte, stadgar,
- Lämna löpande utförliga
beslut, etc.)
ekonomirapporter till styrelsemöten
Ordförandens uppgifter:
- Snarast, utan fördröjning,
- Leda verksamheten
informera om ev. komman- Kalla till sammanträden
de likviditetskriser
- Leda sammanträden
- Kalla suppleanter
Kassörsposten är oftast den
- Se till att beslut verkställs
mest krävande.
Kassören har också tillsamVice ordförande
Bör ha i stort sett samma mans med ordförande ett störegenskaper som ordföranden. re ansvar, jämfört med övriga
Ersätter ordföranden när den- ledamöter.
ne har förhinder.
Går upp som ordförande om Sekreterare
den ordinarie slutar p g a sjuk- Önskvärda egenskaper:
Att sitta i en styrelse
innebär inte bara att ”sitta i
den”.
Nej - det innebär mycket engagemang och mycket arbete.
Har Du tid att delta i ett styrelsearbete?

- Ordningssinne
- Skall systematiskt kunna
styrelseprotokollen
- Skall ha lätt att uttrycka sig i
tal och skrift
Sekreterarens uppgifter:
- Förbereda alla handlingar
inför möten
- Föra protokoll
- Förvara skrivelser
- Arkivera protokoll
- Besvara skrivelser efter
samråd med ordföranden
och kassören
- Gå igenom protokoll med
ordförande och kassören
Styrelseansvar
Det är viktigt att Du som styrelseledamot har klart för Dig
att:
ALLA I STYRELSEN HAR
DET SLUTLIGA ANSVARET
både för ekonomin och verksamheten som sådan.
Styrelsen är solidariskt ansvarig, d v s att:
Om exempelvis Sällskapet
blir betalningsansvarigt för
något, löner, skatter, sociala
avgifter eller skulder över huvud taget och styrelsen ställs
till ansvar så kan, om någon
är utan tillgångar,
DEN eller DE som har några
få betala hela skulden och får
sedan privat ”kräva sitt åter”
av de som är utan tillgångar
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NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och
montering av stängsel

0708-20 49 78
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www.consat.se

Studera på folkhögskola
Socialpedagogutbildning
Polispreparand
Fackliga och Politiska kurser
Här finns konferensloker för både små och stora grupper.
Boende: Enkel- och dubbelrum med bra komfort.
• Konferens, kick-off etc.
• Vandrarhem
Tel. 0320-183 00 • info@viskadalen.nu • www.a-folkhögskolorna.se
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Jul hos Halmstadslänkarna
Hos oss i Halmstadslänkarna fick
vi fira jul på ett annorlunda sätt
2020.
Inga stora arrangemang.
Bara våra boende kunde och fick
delta.
Vi fick ordna det så bra vi kunde
och det blev bra,

Ovan:
Julgran måste vi givetvis ha
T.v.:
Och - visst blev den fin

Och självklart julmat som vi
fixade själva i köket
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Så
Så var
var det
det bara
bara att
att sätta
sätta sig
sig till
till
bords
med
iakttagande
av
”Corobords med iakttagande av ”Coronaavstånd”
naavstånd”

Det som
som bjöds
bjöds smakade
smakade förträfflig
förträffligtt
Det

Nu hoppas vi alla på
Ett Gott Nytt År
då vi kan återgå till ”normala
liv” igen och då vi kan träffas
fullt ut i våra Sällskap
11
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Eidar är stadens Allmännytta med
hem för ungefär 15 000 människor
runt om i Trollhättan.
Vårt mål är att alla som väljer att bo
hos oss ska trivas och känna delaktighet.

BO HOS
EIDAR?

L Ä S M ER PÅ
EIDAR.SE

Vi är stolta över att vara ett bostadsbolag för alla, vem du än är och hur
du än vill bo.
Eidar är hemma i Trollhättan.

För dig som vill bo
bekvämt, tryggt och miljövänligt
Med 6 000 lägenheter och 200 lokaler erbjuder AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, hyresrättens alla möjligheter. Vi i stadens allmännytta har
allt från studentettor vid Högskolan Väst till treor mitt i stan och barnvänliga radhusfyror nära naturen.
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Betald
annonsplats!

Diskmaskiner
Diskmaskiner
– för professionellt bruk!
– för professionellt bruk!

Tack vare funktionella lösningar, högsta kvalitet
och
är vi lösningar,
idag marknadsledande
i
Tack
vare
högsta
Tackdriftsäkerhet
vare funktionella
funktionella
lösningar,
högsta kvalitet
kvalitet
Skandinavien
ochär
våra
diskmaskiner
finns i allaii
och
driftsäkerhet
är
vi idag
idag
marknadsledande
och
driftsäkerhet
vi
marknadsledande
världsdelar.
Skandinavien
och
våra
diskmaskiner
Skandinavien och våra diskmaskiner finns
finns ii alla
alla
världsdelar.
världsdelar.

www.wexiodisk.com
www.wexiodisk.com
www.wexiodisk.com
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Julfirande i Solnasällskapet
Om allt hade varit ”som vanligt”
så hade vi likt alla tidigare år haft
”Öppet hus” i Solnasällskapet. Då
hade det kommit 60-70 personer
till vårt julbord.
Men - nu var inte allt som vanligt
och vi fick rätta oss efter det.
För några ”ständiga friska medlemmar” utan förkylningar eller
andra sjukdomssymptom ordnade
vi dock ett nog så fint julbord både
på julafton och juldagen
Foto:
Peter von Rothstein
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Delta
i Ditt Sällskaps aktiviteter!
Det stärker Dig
i Din nykterhet och drogfrihet
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Bildcollage från Övre Norrland
I Jokkmokk har vi sedan en tid
tillbaka en medarbetare vid namn
Terje Boqvist.
Han är en duktig fotograf - framför allt naturfotograf.
Under förra året deltog han med
ett par omslagsbilder.
Också detta nummers omslagsbild
är tagen av Terje.
Terje rör sig över ganska vida
områden i övre Norrland och får
många tillfällen att föreviga naturen här uppe.
På de här två sidorna visar vi några
av Terjes bilder och det kommer
helt säkert flera fram över.
Ingemar Rosén

Vinterbilder
Överst:
Linabäcken vintertid
T.h.:
Käpnatj

Vinter på Laddonsjön
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Men det går alltid mot vår och
sommar
T.h.:
Lägerviken

Partafallen

Routevare Land
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Jul och nyår i Piteåsällskapet

Öppet hus?

Nu har vi kommit in i ett nytt år
och firat jul och nyår annorlunda.
Någon Öppen Jul som vi brukar ha
i tre dagar, det blev det inte.
Vi brukar ju ha julbord gratis för
alla som vill, julafton, juldagen och
annandag jul, men man måste vara
nykter och drogfri för att få komma
in i gemenskapen. Och under dessa
tre dagar brukar vi ha omkring 350
- 400 gäster totalt.
Men inte detta år.
Vi började planera innan restriktionerna där man bara får vara 8
personer, så då tänkte vi oss att vi
skulle kunna göra Öppen Jul på ett
Coronasäkert sätt. Då planerades
att vi skulle duka med kallskuret på
tallrik på bordet och att folk, max
45 personer, fick sätta sig vid borden och sen sitta där.
Vi skulle servera vid bordet och
ha skyddshandskar och visir och
folk skulle inte få springa omkring.
Det kändes ok, och breven där vi
ber om sponsring skickades ut.
Strax efter kom restriktionen om
att vi bara fick vara 8 och det betydde att många företag trodde att
det inte skulle bli något och därför inte skickade pengar. Lite fick
vi ändå in och för dem MÅSTE vi
göra något, tyckte vi.
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Så vi träffades 8 personer med avstånd och diskuterade vad vi kunde
göra.
Dela ut en jultallrik för de pengar
vi får in?
Det lät väl någorlunda, men vi gör
ju detta för att folk behöver gemenskapen.
Ja, kanske om vi med jultallriken
även skickar ett lite häfte med litet läsvärt och kanske något pyssel
eller korsord? Vi enades om att vi
avvaktar till den 13 december då vi
eventuellt skulle få nya restriktioner.
Det måste ju finnas folk som håller
ordning på en eventuell kö till att
hämta jultallrik m. m. och var skulle vi kunna vara där det inte skulle
bli långa köer.
Pengar till att köpa in till jultallrik
måste också komma in.
Ja, det blev sannerligen en annorlunda jul och kanske lite spännande
hur vi skulle göra med alla förväntningar som Piteås invånare hade på
oss
Restriktionerna blev inte annorlunda och med några veckor kvar,
så kontaktade vi Piteå Tidningen
och berättade att vi beslutat dela ut
jultallrik med litet ”omsorgshäfte”.
Nu var det bråttom att få till ett bra

häfte och jag måste säga att jag är
lite stolt över att vi fick till det så
pass bra som det blev med den korta tiden vi hade. Johanna Löfgren
och undertecknad gjorde korsord,
julquiz, skrev info om Länkarna,
en artikel om vad man kan göra
med julstjärnan när julen är över
och en sida med positiva tankar och
naturligtvis tackade vi våra sponsorer, som ändå blev några stycken
Med jultallriken följde ett gott bröd
och smör och en liten julmust som
ICA Kvantum skänkte, en choklad
Nobless som Stora Coop skänkte,
en flaska alkoholfri glögg som Alterhedens Rabarberi skänkte och ett
ljus som Piteå Församling skänkte.
70 påsar delade vi ut på julafton
och vi höll till på Kyrkcenter, där
de hade ett stort kök där vi plockade ihop alla påsar och stod vid entrén och delade ut.
Så fick det bli.
Monica Isaksson
Sällskapet Länkarna
Piteå
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Hur har Du/Ni det
i Coronatider?
Skriv några rader och
berätta!
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Riksförbundet i Expressen

Den 20 januari hade tidningen Expressen med anledning av pandemin som råder en
specialbilaga kallad ”Stay Home”.
Länkarnas Riksförbund fick möjligheten att delta och nedan ses vårt inslag i bilagan.

Sällskapen Länkarnas
Riksförbund
Den pågående pandemin har inte bara medfört att många människor har drabbats av Corona och Covid -19 utan också av
andra problem tilll följd av den livstillvaro som uppstått p g.a. pandemin och som kan vara förödande.
Bruk/missbruk/beroende av alkohol och andra droger har ökat.
Våldet i hemmen och ute i samhället har ökat till följd av att
människor inte mår bra.
Hur ser det ut med Dig eller Dina närstående?
Hur ser det ut hos eller omkring Dig?
Hur klarar människor i Din närhet tillvaron under pandemin?
Du kanske klarar Dig själv men har människor i Din närhet eller
runt omkring Dig som inte gör det.
Men - det finns hjälp att få!
Förbundet och de flesta av våra Sällskap är hela tiden öppna
men, med iakttagande av de rekommendationer som gäller,
på ett annat sätt än i normala fall.
Behöver Du eller någon Du känner hjälp?
Kontakta oss, så kan vi hjälpa Dig/Er att få kontakt med närmaste
Länksällskap.
Vi förstår och vet vad det handlar om!
Och Du har alltid rätt att vara annonym!

Sällskapen Länkarnas Riksförbund
Blomgatan 28, 169 60 Solna
Telefon: 0708 - 776 589
E-post: info@rikslankarna.se
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Han som gick fortare med ena benet
Stig Helgesson

Han kom lunkande över torget,
makligt och med långa kliv. Nisse
och jag satt på bänken i hörnan och
såg honom snedda mot centrum.
Det var inte första gången precis,
för vi såg honom mest varje dag.
Han var ett stående inslag i stadsbilden, en udda profil i miljön.
Han var lång, nära nog två meter.
Den brunaktiga kostymen, som
en gång haft vita streck, hängde
slappt på honom och hade väl sett
bättre dagar. Precis som mannen
själv. Det syntes att han magrat på
senaste tiden. Förr hade han varit
en riktig bjässe. Jag tror han var
känd på byggena för sina enorma
kroppskrafter.
Mannen hade en lustig gång. Liksom plumsade fram i vatten. För
varje steg han tog, så slängde han
till med ena benet, så att foten for
framåt och litet åt sidan.
- Han som går fort med ett ben, sa
Nisse och såg illfundig ut.
Jämt sa han så, Nisse och det var
en genialisk beskrivning. Mannen
såg faktiskt ut att gå fortare med
ena benet.
Super han?, undrade jag den här
gången, fast jag hade nog tänkt på
det förut.
Han går och småtutar jämt, sa Nisse. Han har ju pension.
Visst såg han härjad ut. Luggsliten
och på något vis urskogsaktig. Som
om skulle det kunna växa lav på honom. Sån där skäggig lav, som man
kan se i grenarna på gamla granar.
Dessutom var han grovmejslad och
väderbiten i fejset.
Super han för sig själv?
- Jämt!, sa Nisse som om det vore
en självklar sak. Och det kanske
det var. Det borde vi ju veta.
Någon vecka senare stötte jag på
mannen inne på Folkets Hus.
Där pågick en stor schackturnering
i bibliotekets ljushall. Flera stormästare deltog, bland annat ett par
stycken från Ungern. En av dem
var särskilt välmeriterad.
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Sammanlagt var det väl ett sextiotal spelare som deltog i kampen.
Jag hade tillbringat några kvällar
där och sett på. Vandrat mellan de
tätt sammanställda borden med den
övriga publiken. Man ville ju inte
störa spelarna.
Klockan åtta stängdes entrén till
biblioteket. Jag upptäckte det när
jag skulle ut i vestibulen och röka.
Rädd som jag är för att besvära,
så stod jag rådvill ett tag, men en
funktionär visade mig så småningom en annan väg ut. Den ledde
upp för en trappa till övre planet,
genom referensavdelningen och en
lång korridor med studierum. I ett
av dem hade schackklubben kaffeservering och några spelare, som
redan var klara med sina partier,
satt där och analyserade dem. Sen
fick jag gå ner ett par trappor och
genom kapprummet för att komma
till vestibulen, där rökning var til�låten. Jag satte mig på en av träbänkarna och rullade en cigarett. Det
var då han dök upp.
Det var något sorgligt och beklämmande över honom. Han gick flera
gånger fram och tillbaka framför
bibliotekets stängda gallergrindar. I
en tafatt rörelse försökte han vika
undan draperiet på gallergrindarna
och kika in. men han ångrade sig
och gick och ställde sig vid ingången till kapprummet. En lång stund
stod han där och såg vilsen ut. Kunde det verkligen vara så att han var
intresserad av schack och ville in
och se på spelet? Han verkade inte
vara den typen. Men om det nu var
så att han ville in, skulle jag visa
honom vägen? Förmodligen skulle
han störa spelarna om han kom in.
Kanske stöta till borden och kommentera spelet. Han var ju inte
nykter, det såg man ju på långt håll.
Utan hjälp skulle han ju aldrig kunna leta sig fram till biblioteket, inte
ens om jag beskrev den krångliga
vägen för honom. Han skulle säkert
inte fatta ett dugg.

Han stod och vaggade och såg sig
omkring. Jag tyckte förbannat synd
om honom. Plötsligt slängde han
fram benen i några knäande jättekliv och kom fram till mig.
Schacket, sluddrade han, hur kommer man in till schacket?
En syrlig doft av färsk alkohol
trängde upp från hans strupe, hans
stora uppsvällda ansikte, var tätt
intill mitt. Det var så fullt av världens lidande, att jag ryggade tillbaka. Stora fåror drog fram, kors
och tvärs i den blekfeta hyn. Från
de grumliga ögonen, rann tårar, han
grät inte i vanlig bemärkelse. Det
gick inte att fästa hans blick, det var
som om den hade drunknat i ett hav
av enfald. Men ibland misstar man
sig på människor.
Jag tänkte börja förklara hur han
skulle gå för att komma in, men
förstod att det var meningslöst. Jag
skulle inte orka upprepa mig så
många gånger som erfordrades.
Följ mig, sa jag och fimpade och
reste mig.
Jag fick väl ta risken att bli utpekad
som den som tog in en fyllhund,
för att jag tyckte synd om honom.
Kanske kunde jag dra mig undan
i sista momangen, så att ingen såg
att vi kom i sällskap.
För övrigt var det väl bara att hoppas att han kunde sköta sig någorlunda.
När vi kom in skildes vi men jag
kunde inte låta bli att ängsligt iaktta honom. Jag såg honom gå runt
bland borden och kasta ett öga på
de olika partierna.
Han gör sig till för att verka intresserad, men begriper nog inte ett
dugg, tänkte jag. Fyllhundar vill
gärna göra sig märkvärdiga, det
visste man ju.
Det syntes att han i alla fall försökte visa hänsyn, för han gick mycket
försiktigt i de trånga gångarna, för
att inte stöta till något bord. Bland
de övriga åskådarna väckte han ett
visst uppseende, men jag tror inte

han distraherade spelarna.
Så stannade han en lång stund vid
första bordet, där stormästaren från
Ungern mötte diton från Sverige.
Efter fem minuter började han vagga och jag blev alldeles kallsvettig.
Nu ramlar han över bordet, tänkte
jag. För Guds skull, håll balansen.
Just då, såg ungraren upp från
schackbrädet och kastade en blick
på sin långe åskådare, som drog sig
baklänges med skrämsel i ögonen.
Det blev tvärstopp när han stötte
emot kortväggen.
Det stod en ledig stol intill väggen
och jag önskade att han skulle sätta
sig där, men istället tog han stolen
i sin stora karda och lyfte fram den
till mästarbordet. Han satte sig med
benen brett isär och sen satt han
kvar så med sitt stora huvud framskjutet mot schackbrädet tills partiet var slut. Att han var ett hinder
för de andra åskådarna tycktes inte
bekymra honom.
Efterhand blev det ganska många
som stannade till vid just det bordet, för det var ett intressant parti,
som var helt avgörande för turneringens utgång. Ingen tycktes ta
anstöt av den obehagliga doft som
uppstod runt bordet. En frän vitlöksdoft från den ungerske mästaren blandades med de söta alkoholångorna från mannen med benet.
På något sätt kändes det befriande
att det inte bara var alkisen som
luktade.
Båda spelarna hade möjlighet till
bondeförvandling. Frågan var bara
vem som skulle komma först till
motsatta raden och göra dam av
bonden. Den unge svensken var
steget före och ungraren gav strax
därefter upp, trots att han själv fått
en ny dam. Partiet var slut. Spelarna tog varandra i hand över bordet
och signerade protokollen.
Det var då alkisen sträckte ut armen, tog en slagen springare i nypan och bytte ut den mot ungrarens
bondeförvandlade dam. Samtidigt
sa han något på en obegriplig rotvälska i det han vände sig till ungraren. Underligt nog tycktes denne
ha förstått vad som sagts. Han såg
tankfull ut och började flytta pjäserna fram och tillbaka över brädet.

Svensken blev också intresserad
och det blev en viskande diskussion mellan de tre på en knagglig
engelska och med ivriga gester. Det
blev så pass störande att man började hyssja från de andra borden.
Ungraren pekade då med en menande gest upp mot övervåningen
och de tre drog iväg uppför trappan med ett helt följe efter sig. Jag
hängde med jag också och vi kom
upp till rummet som disponerades
av schackklubben för kaffeservering.
Det hela var mer än underligt. Genom en tolk fick vi åskådare sammanhanget klart för oss.
Alkisen hade på ungerska påvisat
att den vitlökstuggande mästaren
kunnat få remi, om han förvandlat bonden till springare istället för
dam. Detta hade lett till evig schack
och således remi. En möjlighet som
ungraren missat, men som fyllot
gjort honom uppmärksam på i efterhand.
Vad som sen framkom gjorde det
hela än mera anmärkningsvärt. I
knappa ordalag omtalade alkisen att
han aldrig tillhört någon klubb och
inte ens spelat mot amatörer, för
han hade aldrig haft någon att spela
med. Men han hade läst böcker, sa
han och det hade tydligen utvecklat
honom till en skicklig schackteoretiker. Egentligen helt osannolikt,
men ännu mer förvånansvärt skulle
det visa sig innan kvällen.
Han tycktes utan svårighet kunna
språka på ungerska. En lång stund
konverserade han flitigt med ungraren och på mig föreföll det som
han faktiskt kunde uttrycka sig
bättre på detta främmande språk,
än på sitt modersmål! Bara en sån
sak är ju fantastisk, med tanke på
den bakgrund man kände till om
honom. En före detta grovis på
byggena, helt i avsaknad av intellektuella gåvor. Och hans supande
gjorde ju inte omdömet bättre.
I alla fall blev det så att, rätt som det
var medan de satt där och analyserade det aktuella partiet, så ställde
ungraren upp pjäserna på sina respektive utgångsrutor och utmanade
fyllo på ett parti.
När denne antog utmaningen och

satte sig tillrätta vid brädet, fick jag
en hissnande känsla av overklighet.
När partiet startade, tyckte jag att
tiden stannade.
Alkisen öppnade. I en sävlig rörelse drog han ut den första vita bbonden, en idiotisk öppning enligt
de flestas mening och i publiken
log man hånfullt mot varann. Efterhand som partiet fortskred, stelnade
leendena. Det blev en fruktansvärd
kamp.
Ungraren som tidigt verkat nästan likgiltigt lugn, började efter en
timme att svettas och han lättade på
slipsen. Fyllot satt bara blick stilla
med de långa armarna vilande på
låren. Det enda som synbarligen irriterade honom var hans oupphörligt rinnande ögon och han torkade
sig ideligen med baksidan av sina
grova fingrar.
I slutskedet såg jag vissa tecken på
oro hos fyllot, hans händer började
darra. Det hade gått ett par timmar.
Han behöver nog en sup, tänkte
jag. Han håller på att få abstinensbesvär.
Mina misstankar bekräftades, för
han blev allt oroligare. Då strök
han med händerna över kavajens
fickor, som för att känna efter om
det fanns en flaska någonstans.
Samtidigt började hans schackdrag
bli oövertänkta och desperata, som
om ville han ha slut på det hela.
Plötsligt gjorde han ett tornoffer,
som verkade ett misstag, i en påfallande god ställning.
Det gick ett förhastat sus av besvikelse genom publiken. Några drag
mig därefter mattades ungraren av
det kvarvarande tornet och löparen.
Det var rent otroligt. Publiken jublade och gratulerade fyllot med
ryggdunkningar och bravorop.
Han borde ha känt sig stolt, men
vad jag kunde se så led han. När jag
mötte hans blick en sekund så reste
han sig, vinglade till och kom fram
till mig.
Ut, viskade han med plågad röst.
Visa mig vägen ut!
Vi fick sällskap en bit på vägen
hem i den sena kvällen. Stadsgatorna låg tomma och det var alldeles tyst. Han sa inte ett ord och
det gjorde inte jag heller. För vart
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det var inget fel på jobbet, kamravar omväxlande
och var
inteomväxalltför
tandan
var god, arbetet
stressigt.
Men
det
sved
ändå
lande och inte alltför stressigt. Meni
prestigetarmen.
det
sved ändå i prestigetarmen.
Jagminns
minns att
att när
när jag
jag skulle
skulle börja
börja på
Jag
på
jobbet,
fick
jag
först
gå
till
socialen
jobbet, fick jag först gå till socialen
och be
be om
om pengar
pengar till
till arbetskläder.
och
arbetskläder.
Det
där
med
fria
arbetskläder
Det där med fria arbetskläder var
var
inte genomfört
genomfört då.
då. Att
Att sedan
sedan ta
ta på
inte
på
sig overallen
overallen och
och arbetshandskarna
sig
arbetshandskarna
och gå
gå omkring
omkring ii denna
denna mundering,
och
mundering,
det
var
lite
ovanligt.
det var lite ovanligt.
Och -- nu
nuhör
hör det
det till
till saken
saken att
att den
Och
den
fabriken
jag
jobbade
i
var
då en
fabriken jag jobbade i var då
en
av Europas
Europas modernaste
modernaste och
och därför
av
därför
kom det
det ofta
ofta ingenjörer
ingenjörer och
och högre
kom
högre
tjänstemän
på
studiebesök.
tjänstemän på studiebesök.
Tänkomom
någon
som
Tänk
detdet
komkom
någon
som känkände igen mig!!! I dessa kläder!.
de igen mig!!! I dessa kläder!. Inför
Inför ett sådant hot valde jag att
ett sådant hot valde jag att gömma
gömma mig.
mig.
När jag fick jobbet så lovade
När jag fick jobbet så lovade persopersonalchefen att jag skulle få
nalchefen
jag skulle
få jobb som
jobb som att
ingenjör
på företaget
om
ingenjör
på
företaget
om
jag till
skötte
jag skötte mig. Detta ledde
att
mig.
Detta ledde
att då
jagde
ständigt
jag ständigt
var till
alert,
sökte
var
då de
folkalert,
internt.
Jagsökte
söktefolk
ochinternt.
sökte
Jag sökte och sökte utan resultat

utan resultat och tiden gick. Jag
trodde
att gick.
två månaders
nykterhet
och
tiden
Jag trodde
att två
borde
bevisa
att
jag
var
”skötsam”.
månaders nykterhet borde bevisa
att jag var ”skötsam”.
Så dök JOBBET upp. Ett jobb som
jag
tyckte
var somupp.
skräddarsytt
för
Så dök
JOBBET
Ett jobb som
mig.
Jag
hade
ca
15
års
erfarenhet
jag tyckte var som skräddarsytt för
i det Jag
jobbet
så ca
det15
måste
jag ju få!
mig.
hade
års erfarenhet
Men
icke!
i det jobbet så det måste jag ju få!
Men icke!
Då blev jag först ledsen och sen
arg.
skallledsen
jag straffas
?
Då Hur
blev länge
jag först
och sen
Nej
nu
går
jag
till
facket!
Det
här
arg. Hur länge skall jag straffas?
skallnu
jaggår
kämpa
för.facket!
Jag skall
driva
Nej
jag till
Det
här
det här ”to the bitter end”, för detta
skall jag kämpa för. Jag skall driva
är mitt jobb.
det här ”to the bitter end”, för detta
är mitt jobb.
Jag mådde dåligt, blev rastlös och
lättirriterad, återfallet var nära.
Jag mådde dåligt, blev rastlös och
I Sällskapet hade jag en nära
lättirriterad,
var jobbade
nära. i
kontaktman,återfallet
Nisse, som
Isamma
Sällskapet
hade
jag
en
nära
konföretag.
taktman,
Nisse,
som
jobbade
i
samHan märkte min förändring och
ma
villeföretag.
veta vad som hade hänt.
Han märkte min förändring och
ville
vad som
hade
hänt. och
Jag veta
berättade
hela
historien
hur jag mådde. Jag förväntade mig
JagNisse
berättade
hela
hur
att
skulle
slåhistorien
näven i och
bordet
jag
mådde.
Jag
förväntade
mig
att
och skrika att så här får det inte gå
Nisse
skulle
slå
näven
i
bordet
och
till! Men det gjorde han inte. Han
skrika
så här
får det
till!
frågadeattmig
istället
vadinte
jaggåhade
Men
det
gjorde
han
inte.
Han
frågafått ut av min nykterhet och av
de
mig istället
jag hade
fåttatt
ut
Länkarna.
Jag vad
sa som
det var
av
nykterhet
och
av Länkarna.
detmin
mesta
var bra.
Nisse
hade då
Jag
som det
var år
att och
det mesta
var
varitsanykter
i sex
jag i två
bra.
hadeVidåpratade
varit nykter
sex
- tre Nisse
månader.
längei om
år
och ijag
i tvånykter,
- tre månader.
Vi
värdet
att vara
hur mycket
pratade
i attslippa
vara
vi kundelänge
få utom
av värdet
livet och
nykter,
hur mycket
alla hemska
kval. vi kunde få ut
av livet och slippa alla hemska kval.
Medan
vi pratade
pratade om
om detta
detta tänkte
tänkte
Medan vi
jag för mig själv att skall vi inte

jag för mig själv att skall vi inte
prata om jobbet? Jag
Jag började
började bli
bli
lite otålig.
Då sasa han:
han:”Nå
”Nåär ärdu du
beredd
Då
beredd
att
att offra
din nykterhet
för poen
offra
din nykterhet
för en högre
högre i position
företaget?
sition
företaget?i Om
du väljerOm
att
du väljer
drivavidare.
dennaDet
saken
driva
dennaattsaken
kan
vidare.
Detdet
kanblir
ta lång
tid, det blir
ta
lång tid,
påfrestande,
och
påfrestande,
ochom
oavsett
oavsett
utfallet,
du fårutfallet,
jobbet
om du
fårblir
jobbet
eller inte, blir
eller
inte,
det påfrestande.
Hur
det
påfrestande.
Hur
hanterar
du
hanterar du medgången eller motmedgången
eller
motgången?
Du
gången? Du är ju inte så stark ännu.
är juhar
inte
så varit
starknykter
ännu. Du
har inte
Du
inte
så länge.”
varit nykter så länge.”
Han kunde lika gärna ha gett mig
lika gärna
ha gett
enHan
örfil.kunde
Det hettade
i hela kroppen.
mig
en
örfil.
Det
hettade
hela
Jag stirrade ner i golvet och iskämkroppen.
Jag
stirrade
ner
i
golvet
des.
och skämdes.
Under tiden som Nisse pratade
Under
Nisse
hade
jag tiden
börjatsom
tänka.
Vad pratade
höll jag
hade
jag
börjat
tänka.
Vad
höll
på med egentligen? Jo jag
är jag
en
på
med
egentligen?
Jo
jag
är
en
streber, jag klättrar på statusstegen,
streber,påjagattklättrar
statusstegen,
håller
klättrapåmig
till döds!
håller
på
att
klättra
mig
När jag insåg detta kändestilldetdöds!
som
Närkroppen
jag insåglyfte
dettafrån
kändes
det som
om
golvet.
om kroppen lyfte från golvet.
En tyngd hade fallit av mig och
En tyngd hade fallit av mig och
jag kände en berusande lycka. Jag
jag kände en berusande lycka. Jag
har det ju bra. Nykter och frisk och
har det ju bra. Nykter och frisk och
arbetsför och jag har bostad och faarbetsför och jag har bostad och
milj och goda vänner. Vad mera kan
familj och goda vänner. Vad mera
man önska sig!
kan man önska sig!
Tack
Nisse du
du hjälpte
hjälpte mig
mig att
att kasta
kasta
Tack Nisse
av
mig
strebern
och
bli
medveten
av mig strebern och bli medveten
om
om livet.
livet.
K.Å
K.Å

KONGRESSEN 2021
De första handlingarna till Kongressen 2021
skickas ut till Sällskapen
i slutet av januari 2021.
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Länkkryss nr 8 – 2020

Vinnare:
Meddelas så snart rätta lösningar kommit in!

28

Länkkryss nr 1 – 2021

Skicka in lösningen till tidningen Vi Länkar,
Blomgatan 28, 169 60 Solna, senast den 10
feb 2021.
De tre första rätta lösningarna premieras med
1:a pris 150:- , 2:a pris 100:- och 3:e pris 50:-

Namn: .........................................................................................................................................................
Adress: ......................................................................................................................................................
Postnummer: .................................................................................................................................
Postadress: .........................................................................................................................................
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VIttnesbörd
Stig Helgesson

Stäng dörrn ordentligt!
En sån jävel att säga, när det är så
stora springor i väggarna att småfåglarna kan ta sig in.
Precis som om det skulle bli varmare i den här jävla vedbon för att man
stänger dörrn ordentligt.
Men jag gör som Blomman säger.
Jag stänger dörrn ordentligt.
Vi trevar oss fram i mörkret. Det
ska ligga några gamla jutesäckar
vid bortre väggen, påstår Blomman,
och han vet väl, han har kvartat här
förr, fast det var tidigare i somras
och nu är det snart höst.
Jag slår knät i en huggkubbe, eller
vad det kan vara, och en dov smärta
sprider sig i benet. Jag har ont i det
här benet sen förr, sen bryggarbilen
körde på mig. Det är fan i mig inget
att skratta åt, brukar jag säga till
folk som hånflinar och garvar, bara
för att just en sån som jag blivit omkullkörd av bryggarbilen. Vad fan,
jag skulle ju bara köpa några dricka.
- Här är säckarna, säger Blomman
och när jag trevar med handen i
mörkret känner jag hans kropp. Han
har redan lagt sig ned i bråten.
Jag sjunker ned bredvid honom och
känner ett knöligt kylse under mig.
Jag trasslar fram ett par sträva tygbitar, som jag försöker lägga tillrätta
över axlarna och så makar jag ihop
en hög av dom övriga säckarna till
huvudgärd.
Det drar bitande kallt från springorna i väggarna och små ljuspilar
från månen, eller om det är från
gårdslampan utanför, skjuter in. Det
luktar unket av sågspånet å golvet
och säckarna känns fuktiga.
Omsider somnar jag.
Jag sover tungt och drömlöst.
Det har väl gått ett par timmar när
jag vaknar, men det är fortfarande
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nattsvart ute. Jag fryser så jag skakar och skälver av fylldarr, spriten
håller på att gå ur kroppen. Jag har
abstinensbesvär, som det så vackert
heter.
Bara vanlig fyllsjuka, säger Svensson. Han skulle ha för bara. Jag önskar att han nån gång fick känna som
vi, när ångesten anfäktar oss. Hjälplöst gråta i gryningen och vädja om
nåd till en osynlig gud. Det är allt
man kan göra.

eller åtminstone ordna så att det blir
krig.

Nej, särskilt roligt är det inte att
gå omkring och bara supa, om han
nu tror det. Han kanske har skojigt med sin lördagspanna, han har
ju gjort sig förtjänt av den och kan
supa med gott samvete, han som har
knog. Men det har ju inte vi. Det
var bra längesen man själv satt med
groggen i finsoffan och var en aktad
medborgare.
Eller... var det så längesen?

Nerverna kräver den nu, blandningen av T-sprit och vatten.

Nej numera har man inte roligt när
man super. Man har inte roligt av
nånting som man tvingas till. Av
omständigheterna och annat skit,
som till exempel blivit som medicin
för en, istället för en avkopplande
dryck. Hur det nu kunnat bli så. Det
vet nog bara dom högre makterna.
Men det är klart, visst funderar man
ibland.
Visst funderar man, efter att folk
hackat på en och kallat en för fyllo.
När Svensson har varit framme med
sitt finger och pekat en ännu längre
ner i skiten. När han moralpredikat
och klöst sår i ens hjärta.
Visst funderar man då och då. Och
så kommer man till den slutsatsen
att man skiter i allt, bara för att slippa drunkna i skammen.
Och - så salar man till en ny flaska och halsar ur den tillsammans
på den offentliga toaletten. Det är
liksom plåster på såren. Och när
Svensson då, i sin självgodhet,
tycker att vi bör skjutas, då önskar
vi att han skulle stå för dom orden,

Jag puffar på Blomman för att få
honom att vakna, men han bara gnyr
i sömnen och kryper ihop tätare is
sin fosterställning.
- För fan, Blomman, fram med
blandningen! säger jag och trevar
efter plastflaskan, som jag vet att
han har i rockfickan.

Jag råkar nudda vid hans ansikte
och känner att han är alldeles blöt.
Han svettas! I den här kylan! Det
måste vara fyllsvettning, han har
mardrömmar.
I detsamma slänger han ut med armen och det tjongar till i vedboden
av ett dovt plåtljud. Nånting välter
med ett skrällande.
- För helvete Blomman, vakna! Vi
får lungpaj om vi inte tar oss en tedoja.
Det farliga med lunginflammation
för såna som oss är att vi aldrig förstår att vi fått den och är riktigt sjuka. Att vi yrar och har fyrtio graders
feber gör ingen skillnad, det känns
ändå bara som vanligt.
Blomman vaknar och får fram tedojan. Vi klämmer ner några munnar och hulkar efter Ulrik, men får
behålla det mesta. Sen somnar vi
igen i nån slags halvdvala.
Innan jag vaknar riktigt nästa gång
har jag legat nån timme och sett på
en långfilm dom projicerats i och
av min hjärna. Stympade och blodiga djurkroppar har flimrat förbi
i rasande fart. Det är en ständigt
återkommande film och lika är det
med musikens ledmotiv, som ringer

-

Visioner stakar ut ett fram- Kanske tycker någon att det är som
tidsmål.
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Förbundsstadgar
för Sällskapen Länkarnas Riksförbund antagna vid Kongressem 1989
och reviderade vid Kongresseerna 2001, 2007, 2017 och 2019.
ÄNDAMÅL
§ 1.
Länkarnas Riksförbund är huvudorganisation för anslutna Länksällskap i Sverige.
Förbundets högsta organ är
Kongressen.
Medlemmar i Förbundet är Sällskap. Dessa är regionalt sammanslutna i distrikt.
Förbundsstyrelsen, utövar under kongressperioden den centrala
ledningen av de anslutna Sällskapen samt tillvaratar deras gemensamma intressen.
Förbundsexpeditionen skall vara
placerad i Stockholm.
Förbundet har till uppgift:
Att verka för gott samarbete,
gott kamratskap och god sammanhållning i och mellan Sällskapen
och mellan Sällskap och distrikt.
Att om så erfordras medla och
försöka bilägga tvister och stridigheter om sådana uppstår i och mellan Sällskap eller mellan Sällskap
och distrikt.
Att verka för att Sällskapens
verksamhet bedrivs efter enhetliga
linjer samt vara ett rådgivande organ för Sällskapen.
Att ingripa mot Sällskap vars
verksamhet uppenbart strider mot
Förbundets stadgar för Sällskapen,
Förbundsstadgarna eller mot av
Kongress eller Förbundsstyrelse
fattade beslut eller på annat sätt
skadar vår ideologi.
Att verka för bildande av nya
Sällskap samt a t t på allt sätt stödja
och hjälpa dem till dess de funnit
fasta former för sin verksamhet.
Att bedriva upplysningsverksamhet baserad på idéprogrammet
de Sju Punkterna, vår egen erfarenhet samt sprida kunskap om
drogers skadeverkningar.
Att medverka vid informationsoch upplysningsmöten i frågor
som berör Länkrörelsen.
Att påverka stat, landsting,
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kommuner och andra myndigheter
i frågor som är av intresse för Förbundet.
KONGRESSEN
§ 2.
Kongressen är Förbundets högsta beslutande instans.
Kongressperioden omfattar två
år.
Ordinarie kongress sammanträder på tid och plats som bestäms
av arbetsutskottet.
Varje Sällskap äger rätt att utse
tre kongressombud. För Kongressombuden tillämpas resekostnadsfördelning.
Traktamenten och eventuell annan ersättning betalas av respektive Sällskap.
Kostnader för Förbundsstyrelsens ledamöter samt för andra, enskilda personer som av Förbundsstyrelsen kallas att närvara vid
Kongressen, betalas av Förbundet.
Extra Kongress ska inkallas om
minst två tredjedelar av Förbundsstyrelsens ledamöter eller
minst två tredjedelar av Sällskapen så begär.
Extra Kongress får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.
§ 3.
Motion till Kongressen kan väckas
av Sällskap eller av enskild medlem.
Motion ska vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader
före Kongressens öppnande.
Förbundsstyrelsen har att avge
utlåtande över varje motion. Såväl
motion som utlåtande ska tillställas distrikten och Sällskapen senast
fem veckor före Kongressens öppnande.
Förslag som Förbundsstyrelsen
önskar behandlade av Kongressen
ska tillställas distrikten och Sällskapen med motioner och utlåtande.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 4.
Förbundsstyrelsen, som väljs av
ordinarie Kongress, ska bestå av
ordförande, sekreterare och kassör
samt 3 övriga ledamöter.
Samtliga som väljs, ska oavsett
distriktstillhörighet, vara de som
anses bäst lämpade för uppdragen
genom sina kunskaper och länkerfarenheter.
Kongressen väljer också en ersättare, som endast har rösträtt vid
ordinarie ledamots förfall.
Distrikten utser 2 förbundsledamöter som ska vara verksamma
regionalt inom respektive Distrikt.
Distriktsledamöterna ska ha löpande kontakter med förbundsledamöterna enligt ovan men kallas
till förbundsstyrelsemöte, bara då
så fordras av speciella skäl.
”Vid återfall för såväl ledamot
som er-sättare i Förbundsstyrelsen
samt för revisor och revisorsuppleant är suspensionstiden 6 månader”.
Förbundsstyrelsen konstituerar
sig själv omedelbart efter ordinarie Kongress.
Det åligger Förbundsstyrelsen
att avge verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse vilka ska behandlas av ordinarie Kongress.
§ 5.
Mandattiden för ordförande, sekreterare och kassör är fyra år.
För övriga ledamöter är mandattiden två år.
Ordförande och sekreterare väljs
vid samma Kongress.
Arbetsutskottets uppgift är att
förbereda de ärenden som ska föreläggas Förbundsstyrelsens och fattar beslut inom av styrelsen antagen
budget.
§6.
Förbundsstyrelsen
sammanträder fyra gånger per år. Tid och
plats bestäms av styrelsen.

Möten kan också ske som videomöten.
Distriktens förbundsledamöter
kallas bara då så fordras av speciella skäl
Kallelse till styrelsemöte sker
då skriftligen senast tre veckor
före styrelsemötet.
Kallelse till extra styrelsemöte
sker skriftligen senast åtta dagar
före styrelsemötet.
Arbetsutskottet sammanträder
då så erfordras, dock minst fyra
gånger per år.
Reseersättning utgår vid sammanträde med Arbetsutskottet och
Förbundsstyrelsen även till de utanför styrelsen, som kallas att närvara vid sammanträdet.
Traktamenten och annan ekonomisk ersättning utgår ej vid sammanträde med förbundsstyrelse
och Arbetsutskott.
§ 7.
Kassören ska som ekonomichef
handha och ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Vid sammanträde med arbetsutskottet och
Förbundsstyrelsen ska skriftlig
ekonomisk rapport lämnas.
Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Förbundets redovisning ska ske
i överensstämmelse med allmänna
bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.
§ 8.
Förbundets firma tecknas av ordförande, kassör och sekreterare.
Firman tecknas av två i förening
varav den ene ska vara kassören.
§ 9.
För granskning av Förbundets
verksamhet och räkenskaper väljs
på ordinarie Kongress två revisorer jämte två suppleanter för dessa.
Suppleanterna inträder vid förfall
för ordinarie revisor i den ordning
Kongressen beslutar. Det åligger
revisorerna att avge revisionsberättelse, som ska behandlas av ordinarie Kongress.
DISTRIKTEN
§ 10.
Distrikten är Förbundets regionala
organ. Distrikten ska ha egna stad-

gar och egen styrelse. Distrikten
beslutar själva om sina stadgar.
Dessa får dock inte stå i konflikt
med av Kongressen antagna Stadgar för Sällskapen eller Förbundsstadgarna.
Distriktsstyrelserna, som skall
bestå av minst fem och högst sjuledamöter, är Riksförbundets företrädare. De skall hjälpa och stödja
Sällskapen inom resp. Distrikt
inom ramarna för gällande stadgar
och av Kongress och Förbundsstyrelse fattade beslut.
SÄLLSKAPEN
§ 11.
För Sällskapen gäller Riksförbundets stadgar för anslutna Sällskap.
Sällskapen är suveräna att bedriva
sin verksamhet inom ramen för
dessa samt Förbundsstadgarna och
av Kongress eller Förbundsstyrelse fattade beslut.
MEDLEMSKAP
§12.
Sällskap som önskar ansluta sig
till Länkarnas Riksförbund ska
skriftligen ansöka härom. Ansökan ska innehålla uppgift om när
Sällskapet bildades, medlemsantal
och styrelsens sammansättning.
Förbundsstyrelsen fattar beslut i
anslutningsfrågan efter hörande av
distriktsstyrelsen i den region
där Sällskapet verkar.
Förbundsstyrelsens beslut ska
skriftligen delges Sällskapet. Nyanslutet Sällskap har rösträtt och
deras medlemmar är valbara till
poster inom Riksförbundet efter 6
månaders karenstid.
Anslutet Sällskap är automatiskt distriktsanslutet enligt den
organisationsform som anges i §1
i dessa stadgar. Anslutet Sällskap
får inte tillhöra annan rikstäckande eller lokal samarbets- eller
samrådsorganisation såvida inte
Förbundsstyrelsen lämnar medgivande till detta.
§ 13.
Anslutet Sällskapet kan efter beslut av två på varandra följande ordinarie möten begära sitt utträde ur
Förbundet. Sådan begäran ska ske
skriftligen.
Utträde ur Förbundet innebär

också utträde ur distriktet enligt
den organisationsform som anges
i §1 i dessa stadgar.
§ 14.
Sällskap som;
uppsåtligen bryter mot av Kongressen antagna stadgar för Sällskapen eller förbundsstadgarna
och åsidosätter eller inte följer av
Kongress eller Förbundsstyrelse
fattat beslut eller på annat sätt
skadar vår ideologi och som inte
efter skriftlig
anmaning av Förbundsstyrelsen
vidtar rättelse kan uteslutas ur Förbundet.
Beslut om uteslutning fattas av
Kongress eller Förbundsstyrelse.
Sällskap som uteslutits ur Förbundet ska skriftligen delges beslutet i rekommenderad skrivelse.
Uteslutning ur Förbundet innebär också uteslutning ur distriktet
enligt den organisationsform som
anges i §1 dessa stadgar.
Uteslutningsbeslut som fattas
av Förbundsstyrelsen kan överklagas till Kongressen. Sådan överklagan ska vara Förbundsstyrelsen
tillhanda inom trettio dagar räknat
från den dag Sällskapet delgivits
uteslutningsbeslutet.
Förbundsstyrelsens beslut står
fast i avvaktan på kongressbeslut.
Uteslutet Sällskap kan erhålla
återinträde i Förbundet. Vid begäran om återinträde gäller vad som
stagas i § 12 i dessa stadgar.
ÄNDRING AV STADGARNA
§ 15.
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut som fattas
av ordinarie Kongress. För att ändring ska kunna ske måste beslutet
biträdas av minst två tredjedelar
av närvarande röstberättigade på
Kongress.
Förslag till ändring av stadgarna
från Sällskap eller enskild medlem
väcks som motion.
Beträffande förslag till ändring
av stadgarna från Förbundsstyrelsen gäller vad som stadgas i § 3 i
dessa stadgar.
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Nedanstående Länksällskap är anslutna
till Länkarnas Riksförbund
784 32 BORLÄNGE
Vasagatan 27
Tel. 0243 - 160 85
E-post:
borlangelankarna@telia.com

(1952)

633 55 ESKILSTUNA
(1954)
Lohegatan 8
Tel. 016-14 46 70
E-post:
eskilstunalankarna@hotmail.com
332 36 GISLAVED		
Danska vägen 26, Furutopp
Tel. 0371-51 12 25

(1958)

414 51 GÖTEBORG		
Box 588
Tel. 031-96 73 20
E-post:
lankarna1948@gmail.com

(1954)

417 06 GÖTEBORG
c/o Hasse Björk
Långängen 17
Besöksadress:
Vårvädersgatan 4-6
E-post:
lankarna2016@gmail.com

(2016)

302 66 HALMSTAD		
Sparrevägen 2
Tel. 035-12 19 60
E-post:
info@kflanken.com
136 40 HANDEN		
Nynäsvägen 52
Tel. 073-717 62 68
E-post:
info@handenlanken.se

120 38 ÅRSTA		
(1945)
STOCKHOLMSLÄNKARNA
Sköntorpsvägen 1
Tel. 072 – 907 76 25
E-post:
stockholmslankarna@gmail.com

442 39 KUNGÄLV		
Utmarksvägen 5
Tel. 0303-174 65
E-post:
kfal@live.se

(1984)

644 31 TORSHÄLLA
Storgatan 26
Tel. 016-35 50 05
E-post:
seppo.lohikoski49@gmail.com

(1983)

244 30 KÄVLINGE		
Bruksgatan 6
Tel. 046-73 15 19
E-post:
kavlingel.1995@gmail.com

(1995)

231 91 TRELLEBORG
Soldalavägen 9-5
Tel. 0410-131 91
E-post:
lankarna.trelleborg@live.se

(1955)

903 60 UMEÅ		
c/o Birgitta Lundström
Lagmansgatan 42 A
Tel. 090-77 74 79
E-post:
B.LUNDSTROM42@live.se

(1955)

771 32 LUDVIKA
Kasttjärnsgatan 5,
Tel. 0240 - 144 35
E-post:
ludvikasallskapet@gmail.com
(1967)

(1951)

145 02 NORSBORG		
Botkyrkalänkarna
Box 2045
Tel. 08-531 890 60
E-post:
info@botkyrkalankarna.se

(1976)

593 31 VÄSTERVIK		
Bergsgatan 3
Tel. 0723-33 90 76
E-post:
lankarnavvik@gmail.com

(1955)

(1986)

941 31 PITEÅ		
Kyrkbrogatan 12
Tel. 0911-922 23
E-post:
pitelankarna@hotmail.se
811 39 SANDVIKEN
Björkgatan 4
Tel. 073-829 14 08
E-post:
info@sandvikenlankarna.se

(1956)

271 43 YSTAD		
c/o Göte Persson
Fridhemsgatan 3 L
E-post:
gote.persson1@comhem.se

(1955)

931 32 SKELLEFTEÅ
Stationsgatan 19		
Tel. 070-558 36 66
E-post:
anncha.l@live.se

(1971)

953 37 HAPARANDA
Filpusvägen 13
Telefon: 0922 - 134 50
E-post:
lankarna1@telia.com
250 07 HELSINGBORG
Box 7069
Villatomtsvägen 15
Telefon: 042 - 12 58 44
E-post:
info@lankarnahelsingborg.se
141 45 HUDDINGE
Hörningsnäsvägen 11
Tel. 08-711 68 45
E-post:
hl@huddingelankarna.se
KARLSHAMN
Länkarna Bodekull
c/o Johan Olofsson
Brunnsvägen 2A
376 36 Svängsta
E-post:
lankarna.bodekulla@hotmail.com
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371 35 KARLSKRONA
Sällskapet Trossölänkarna
Hantverkaregatan 25
Telefon: 0455-37 80 12
E-post:
trossolankarna@outlook.com

(1958)

621 58 VISBY
Kopparviksgatan 6
Telefon: 070 - 062 38 92
E-post:
lankarna.visby@gmail.com

SLITE
624 53 LÄRBRO
c/o Olle Östervall,
Lärbro Norder-Ire 3855
E-post:
olle.ostervall@gmail.com
169 60 SOLNA		
Blomgatan 28
Tel. 08-82 31 82
E-post:
solnalankarna@gmail.com

(1957)

LÄNKARNAS RIKSFÖRBUND
Blomgatan 28, 169 60 Solna
Tel. 0708 - 776 589
e-post: info@rikslankarna.se
Hemsida på internet:
www.rikslankarna.se

Ledamöter i förbundsstyrelsen
ORDFÖRANDE: Jan Börjesson, Årniltsvägen 42, 313 30 Oskarsström. Tel. 070 - 448 80 17
KASSÖR: Ingemar Rosén, Nelsonstigen 9 BV, 134 36 Gustavsberg. Tel. 0708 - 776 589
SEKRETERARE: Lars-Göran Johansson, Hertig Knutsgatan 33A, 302 67 Halmstad. Tel. 070 - 779 32 51
LEDAMOT: Håkan Helander, Parkgatan 12A, 784 32 Borlänge. Tel. 070 - 657 69 77
LEDAMOT: Monica Åström, Älgstigen 14B, 811 41 Sandviken. Tel. 070 – 344 24 01
LEDAMOT: Wivianne Hult-Åberg, Nämndemansvägen 19, 270 35 Blentarp. Tel. 046 - 852 98

Förbundsrepresentanter i Distrikten
NORRA DISTRIKET:
Ture Isaksson, Hembygdsvägen 22, 941 33 Piteå. Tel. 070 - 308 73 31
Göran Lindberg, Stackgatan 18, 931 50 Skellefteå. Tel. 070 - 558 36 66
MELLERSTA DISTRIKTET:
Olle Östervall, Lärbro Norder-Ire 3855, 624 53 Lärbro. Tel. 073 - 695 52 71
ÖSTRA DISTRIKTET:
Bernt Thörnqvist, Ortgatan 62, 593 40 Västervik. Tel. 073 - 560 74 05
Elsmarie Jarflod, Ekuddsvägen 10, 736 32 Kungsör. Tel. 070 - 333 05 56
VÄSTRA DISTRIKTET:
Hans Björk, Långägen 17A, 417 06 Göteborg. Tel. 072 - 717 65 64
Marcel Miter, Sparrevägen 2, 306 66 Halmstad. Tel. 0733 - 66 93 76
SÖDRA DISTRIKTET:
Uf Olsson, Badvägen 11D, 264 34 Klippan. Tel. 076 - 173 39 97
REVISORER:
Elsmarie Jarflod, Ekuddsvägen 10, 736 32 Kungsör. Tel. 070 333 56
Utomstående revisor: Lars Lönnkvist, Revisorsknuten, Strängnäs
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Vårt Riksförbund
Länkarnas Riksförbund
är huvudorganisation för anslutna länksällskap i Sverige.
Avslutningen är avgiftsfri.
Förbundet har till uppgift att stödja, hjälpa och företräda
Sällskapen enligt vad som sägs i förbundsstadgarna samt
försöka påverka stat, landsting, kommuner och andra
myndigheter i frågor som är av intresse för Sällskapen
och förbundet.

VI

LÄNKAR
Blomgatan 28
169 60 Solna
Tel. 0708-776 589
Postgiro: 49 95 02-3
Bankgiro: 393-9998
Officiellt organ för:
Länkarnas Riksförbund
Blomgatan 28
169 60 Solna

Våra Länkdistrikt
NORRA DISTRIKTET
Kyrkbrogatan 12, 941 31, Piteå. Tel. 0911 - 922 23
Haparanda, Piteå, Skellefteå, Umeå

MELLERSTA DISTIKTET
c/o Olle Östervall
Lärbro Norder-Ire 3855, 620 53 Lärbro. Tel. 073 - 695 52 71
Borlänge, Handen, Ludvika, Sandviken, Slite, Visby

ÖSTRA DISTRIKTET
Blomgatan 28, 160 69 Solna. Tel. 0708 - 776 589
Botkyrka, Eskilstuna, Huddinge, Solna,
Stockholm, Torshälla, Västervik

VÄSTRA DISTRIKTET
Sparrevägen 2, 302 66 Halmstad. Tel. 035 - 12 19 60
Gislaved, Göteborg 1948, Göteborg 2016,
Halmstad, Kungälv

SÖDRA DISTRIKTET
c/o Wivianne Hult-Åberg, Nämndemansvägen 19, 270 35 Blentarp
Helsingborg, Länkarna Bodekull (Karlshamn), Kävlinge, Trelleborg,
Trossölänkarna (Karlskrona), Ystad
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Besöksadress:
Blomgatan 28
Tel. 0708-776 589
Ansvarig utgivare:
Ingemar Rosén
Nelsonstigen 9, NB
134 36 Gustavsberg
Prenumeration:
Tel. 0708-776 589
Annonser:
Box 41
433 21 Partille
Tel. 0793-37 29 89
vilankar@annonsera.info
Tryckeri:
Skaraborgs Offset
Skövde
E-post:
vilankar@rikslankarna.se
Hemsida:
www.rikslankarna.se

Vi skapar
miljösmarta, enkla
parkeringar nära
dig!

lkpab.se

046-35 59 23

Betald
annonsplats!
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POSTTIDNING B

Vad är du sugen på?
Kom in och låt dig inspireras

Lindhagen

Liljeholmen

Bagarmossen - Enskededalen
Fridhemsplan - Globen - Sabbatsberg
Södra Station - Vårberg C - Årsta

Sergels Torg - Dalastan

