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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2012-03-08 
 
Plats: RSMH Ådalen, Kramfors 
 
NÄRVARANDE:  se bilaga 
 
§1                  Mötets öppnande 
Anne-Sofie Höij öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2                  Upprop, Närvarolista 
En närvarolista fylldes i. 
 
§3                  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes, med tillägg under punkt 9, där det görs ett tillägg d) för 
årsmötesplanering. 
 
§4                  Val av två justerare att justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Barbro Nilsson och Kerstin Karlsson (Kramfors) 
 
§5                   Folkhälsoprojektet (Johannes Dock) 
Tanken med projektet är att förebygga skador med mat motion och arbeta mot 
droger. Att försöka få ett bättre samarbete mellan primärvård och landstingsvård, för 
psykiskt funktionshindrade. 
Johannes föreslog tester med ca 6-12 månaders mellanrum, för att se om det ger 
något resultat. 
Johannes skriver ut något utifrån vår diskussion under mötet. 
En pressrelease, skall också sändas ut om projektet. 
 
§6                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§7                  Skrivelser 
Månadsblad från förbundet. 
 
Information om Fjällsjö i Backe. 
 
Verksamhetsplan 2012 från förbundet. 
 
Brukarrevision psykiatriska kliniken S-vall, kan laddas hem från www.y.komforb.se  
 
Ang förbundsrådet. Kerstin Karlsson åker dit i maj. 
 
En liten bok om Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller 
schizofreniliknande tillstånd 2011, finns att hämta på socialstyrelsens hemsida. 
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§8               Rapporter 
Anne-Sofie rapporterade från mötet med Landstingsråden. Det togs upp om 
sambandet mellan medicinering och viktökning.  
Det togs också upp om den dåliga samverkan mellan psykiatrin och distriktsvården. 
 
Psykiatrins dag behövs över hela länet och inte bara i Sundsvall. 
 
Mötet beslutade att det skulle sändas en lista över distriktsstyrelsen till Jacemina 
Beertema på landstinget, för att de skall veta vem som representerar 
distriktstyrelsen. 
 
Anne-Sofie Höij åker till Förbundsstyrelsemötet den 22 maj. 
 
Kommer att skrivas en skriftlig rapport av Kerstin Karlsson ang förbundsrådet. 
 
§9a           Ekonomisk rapport 
Det finns 40.786 kronor på kontot. 
 
b) Genomgång av Ekonomisk berättelse 
Ekonomiska berättelsen, så långt som den var klar gicks igenom. 
Rune ser över möjligheterna med utbildning, som diskuterats. 
 
c) Genomgång av verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med smärre förändringar. 
 
d) Inför årsmötet 
Varje förening sänder uppgifter om förändringar i styrelserna till Solveig Westling. 
Årsmötet hålls kl 18:00 den 26 april i Sollefteå där 5 personer från varje förening, får 
plats.  
 
§10           Valberedning 
Från Kramfors föreslogs Elisabet Ulander-Nilsson. Inga övriga förslag kom in. 
 
 
§11           Övriga frågor 
Björn Hoffman förde fram en inbjudan till Sundsvall den 15 mars, skall handla om 
Intressepolitik. Det pågår mellan 10-12. 
 
§12                    Nästa möte 
Är sedan tidigare bestämt att årsmötet hålls den 26 april kl 18:00 i lokalen i Sollefteå. 
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§13                    Mötets avslutande 
Anne-Sofie Höij tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling 
Sekreterare 
 
 
Justerare 
 
 
Rune Edström                                         Stina Danielsson 


