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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-06-04
Plats: RSMH, Härnösand
NÄRVARANDE: se bilaga
§1
Mötets öppnande
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Upprop, Närvarolista
En närvarolista fylldes i.
§3
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4
Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justerare valdes Barbro Nilsson och Kerstin Karlsson (Kramfors)
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§6
Skrivelser
Månadsblad från förbundet.
§7
Rapporter
a)
Från lokalföreningarna
Sollefteå
Verksamheten pågår som vanligt. Öppet månd-torsd 10-16, fred 10-14, Tisdag och
torsdag serveras lunch. Folkhälsoprojektet fortsätter med promenader. 10 personer
deltog i projektets test på Österåsen. Ljusrummet är klart och föreningen bedriver
också en cirkel i ”5 träffar om RSMH”
Örnsköldsvik
Ekonomin har vänt. Föreningen tänker göra en utflykt till IKEA. Ser förtröstansfullt
fram mot hösten.
Kramfors
Föreningen är öppen 3 dagar i veckan, måndagar, onsdagar och fredagar. Elisabet
meddelade att föreningen har få besökare under öppettiderna. Deltar i
Folkhälsoprojektet genom promenader med sopplunch i Församlingshemmet.
Tisdagar och Torsdagar bedrivs olika cirklar.
Timrå
Måndagar har föreningen Bingo. Torsdagar deltar föreningen i Folkhälsoprojektet
med tipspromenader och lunch, där ca 37 stycken deltar. Utflykt skall göras till
Junsele djurpark 5 juni och till Galtström den 19 juni.
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Härnösand
Ingen verksamhet har bedrivits. Ordföranden har flyttat och haft mycket att göra med
det. Tänker ev. träffas 1 ggr/vecka, men lokalproblemet är stort, då RSMH ej får
tillträde till lokalen förrän efter kl 14:00.
Föreningen behöver hjälp av distriktet till annan lokal, samt till broschyrer.
Sundsvall
Se bilaga.
b)
Rapport från förbundsrådet
se bilaga
c)
Rapport från Backe
se bilaga
d)
Övriga rapporter
Anne-Sofie upplyste om kvalitetsrådet, som lämnade ut aktuell information. I
framtiden blir det samverkan mellan de olika sjukhusen och det delas upp i 4
områden. Psykiatrin blir ett område för sig. Det var få deltagande på
Brukarrevisionerna, bara 29 %.
Anne-Sofie önskade också en informationsdag om Case Manegment. Anita
Stigebrand undersöker möjligheterna om en informationsdag i Örnsköldsvik.
Det skall bli en vecka om friskvård och hälsa i höst.
Esko rapporterade från HSO:s årsmöte den 21 maj. Det var 7 st röstberättigade
ombud. Det blev omval på alla ordinarie poster.
Det beslutades också att adressen skulle flyttas till Kramfors, och att förbundet skulle
informeras om det.
Alla rapporter godkändes och lades till handlingarna.
§8
Ekonomisk rapport
Det finns 15.800 kronor på kontot. Rapporten godkändes.
§9
Val av talesmän för distriktets styrelse
Det beslutades att för distriktsstyrelsen uttalar sig Esko Alt, Rune Edström och AnneSofie Höij.
§10
Val av valberedning
Mötet antog det tidigare förslaget från Backe att Kramfors tar hand om
valberedningen nu och sedan går det i bokstavsordning.
§11
Projekt om förnyande av RSMH
Rune hade pratat med Tore Hansson och Annika Bostedt. Beslutet är brådskande.
ABF sköter den övergripande administrationen.
Anita Stigebrand påtalade att någon förening inte hade någon möjliget att genomföra
det erbjudande som ställs från projektet.
Mötet ställde sig positiva till projektet. Nytt möte kommer att hållas i Sundsvall den 12
juni.
Det beslutades att föreningarna lämnar besked så fort som möjligt.
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§12
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§13
Nästa möte
Bestämdes till den 16 augusti kl 18:00 i Timrå.
§14
Mötets avslutning
Esko tackade alla för visat intresse öoch avslutade mötet.
Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare

Esko Alt
Ordförande

Justerare
Barbro Nilsson

Kerstin Karlsson

