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SNPF:s Stöttepelare
Svenska Narkotikapolisföreningen är en fristående, ideell organisation som samlar medlemmar
från hela rättsväsendet. Vi har funnits sedan 1987 då föreningen bildades i Hindås. Medlemskap är förbehållet anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet som arbetar med eller
verkar för bekämpning av narkotikabrottslighet.
För mer information om oss, se vår hemsida på www.snpf.org
Idag är vi 3200 medlemmar som representerar myndigheter inom rättsväsendet såsom polis-,
tull-, och åklagarmyndigheten. Vi arbetar alla för ett drogfritt samhälle. Samtliga är anställda
inom rättsväsendet och yrkesmässigt engagerade i drogförebyggande arbete.
Vi har nu startat en förening för det vi kallar ”Stöttepelare”. Som namnet antyder är deltagandet oerhört viktigt för oss och vår verksamhet. Det kan vara enskilda personer eller företag som
delar vår målsättning om ett drogfritt samhälle och vill vara engagerade i arbetet mot droger
och våld. De intäkter som föreningen får från denna verksamhet går till vidareutbildning av
våra medlemmar och information om drogers skadeverkningar. Vi arbetar aktivt med föreläsningar/utbildningar i hela landet där vi samarbetar med både offentlig sektor och näringsliv.
Vår tidskrift utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar för alla som vill hålla sig
informerade i debatten om narkotika och droger. De elektroniska nyhetsbreven utkommer två
gånger per år och innehåller fakta och information om dagsläget i olika delar av Sverige. Vår
målsättning är att samtliga deltagande företag skall få korrekt och snabb information.
Varje deltagande företag erhåller:
• Illustration av Peter Engberg. Numrerat, signerat gicléetryck – ”Utsatt läge” (se nästa sida)
• En årsprenumeration på föreningens tidskrift + Elektroniskt nyhetsbrev 2 ggr per år
• Reducerat pris vid anmälan till SNPFs utbildningsaktiviteter
• Invitation till samtliga SNPF:s externa aktiviteter
• Tackdiplom från SNPF
• Rätt att använda SNPFs speciallogga i marknadsföring
• Kontaktuppgifter till samtliga deltagande företag för att underlätta nätverkande
• Införande av företagsnamn på SNPFs hemsida under fliken ”Stöttepelare”
Priset för ovanstående är 3800 kr per år exkl. moms.
All kommunikation med deltagande företag sker via e-post för snabb spridning av information.
Som ”Stöttepelare” gör Ni en stor insats så att kampen mot narkotika och droger kan fortsätta.
Tack på förhand
Mika Jörnelius
Ordförande SNPF

För mer information ring 031-707 59 55
Petra Bullarsjö • petra.bullarsjo@snpf.org
Theresa Grimwade • theresa.grimwade@snpf.org

”Utsatt läge”
En illustration av Peter Engberg

Som SNPFs ”stöttepelare” erhåller ni bl.a. denna unika illustration som
endast finns i 200 exemplar och är numrerad och signerad av konstnären.
Bilden är ett s.k. Giclée-tryck, Fine art print, ett högkvalitetstryck på bästa
möjliga pappersunderlag. Storleken är 60 x 42 cm.

PETER ENGBERG
Fjällbackakonstnär, född 1962, som i måleri och grafik ger
oss sin syn på det bohuslänska landskapet. Med sitt sinne för
det karga och nakna levererar han en varm och kärleksfull,
lätt karikerad tolkning av sin omgivning.
Peter är en autodidakt konstnär som fick sitt genombrott i slutet
av åttiotalet med sina träffsäkra miljöbilder från bohuslän.

