
 

 

                    

              AKTIVITET MOT RUS  

  

Årsrapport fra Prosjektleder Aktivitet Mot Rus   

På styremøtet i Civitan i Norge 30.4.2022 ble det vedtatt at Aktivitet Mot Rus Vestfold står som 
prosjektleder av Aktivitet Mot Rus i Norge. 

Det ble også vedtatt i dette styremøtet i Civitan i Norge at de prosjektlederne som har ansvar for årlig 
innsamlingsaksjon også tar ansvar for å informere klubbene og Områdeledere om aksjonen.  
I 2022 er det Aktivitet Mot Rus som har innsamlingsaksjonen 
 
Hva har så prosjektgruppen gjort dette året: 

- Det ble sendt rundt skriv til alle klubbene, områdelederne og landsstyret i Civitan i Norge 14.5.2022 
o Orientering om at Aktivitet Mot Rus i Vestfold er Prosjektleder for Aktivitet Mot Rus i Norge 
o Ønsket å få vite om klubber, områder eller fylkesgrupper driver idrettsarrangement i regi av 

Aktivitet Mot Rus i Norge 
o Orienterte om mulighet for å søke økonomiske midler fra Aktivitet Mot Rus i Norge 

 
På spørsmål om idrettsaktiviteter for rusavhengige fikk vi svar at i Midt Norge ble det avholdt et 
arrangement i året. Andre klubber / områder hadde ikke noe arrangement eller svarte ikke. 
 

- Det ble sendt ut skriv til klubber, områdeledere og Landsstyret i Civitan i Norge 8.8.2022 
o Civitans mål 
o Aktivitet Mot Rus, målgruppe og visjoner 
o Forslag på aktiviteter 

 
Dette skrivet var informasjon til de som ville sette i gang aktiviteter. 
Dette var også tenkt til å kunne brukes under innsamlingsaksjonen for de som gikk inn for å samle inn 
penger på stands og lignende. 
 
Mål videre:  
 

- Får klubber og områder i tale for å drøfte mulighet for å sette i gang idrettsarrangement for 
rusavhengige, 

o Dele erfaringer fra Aktivitet Mot Rus i Vestfold 
o Legge fram erfaringer på Landsmøtet for 2022 
o Delta på områdemøter der hvor dette fortsatt arrangeres 
o Delta i klubbmøter hvor dette ønskes 

 
Dato 29.10.2022 
Randi Løwer, kontaktperson Aktivitet Mot Rus i Vestfold 


