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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2012-08-08 
 
Plats: RSMH, Timrå 
 
NÄRVARANDE:  se bilaga 
 
§1                  Mötets öppnande 
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla men särskilt Tore Hansson och hans fru 
välkomna. 
 
§2                  Upprop, Närvarolista 
En närvarolista fylldes i. 
 
§3                  Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes förutom att punkt 9 blir punkt 5 och punkt 5 blir punkt 6.. 
 
§4                  Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Stina Danielsson och Rune Edström (Sollefteå) 
 
§5                  Projekt om förnyande av RSMH 
I projektet ingår alla föreningar i länet samt Jämtland och Västmanland. Projektet 
sker i samarbete med ABF. Vad varje förening skall fråga sig är vad man vill göra? 
Tanken är att en person skall vara anställd på 50% och ha ansvar för ett område. T 
ex en för Sundsvall, Timrå och Härnösand och en anställd för Kramfors och Sollefteå 
osv. 
Riksförbundet ansvarar för ansökan och det är viktigt att det ingår personer som 
brinner för saken. Originalet skall vara klart den 27 augusti och det skall tas beslut 
den 5 september på förbundsrådet. Projektet beräknas starta den 1 januari och vara 
igång i mars 2013.  
Rune Edström tyckte att det skulle framgå tydligare att det är RSMH som står för 
projektet. Tore påpekade att det bara är en arbetskopia. 
Esko tackade för informationen, och vi tog en rast med fika. 
 
§6                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§7                  Skrivelser 
Från förbundet ”Hälsa och Livsstil” på Åsa Folkhögskola. 
HSO. Inspirationsdag med Teater Barda. 
Allt godkändes och lades till handlingarna. 
                                                                                                                              
§8                  Rapporter 
a)                   Från lokalföreningarna 
Örnsköldsvik 
Flaggar för informationsdagen den 10 oktober kl 14:00 i Örnsköldsvik. Sista 
anmälningsdag den 30 september mellan kl 14-16. Sedan äter vi mat på RSMH Ö-
vik och sedan hålls vårat distriktsstyrelsemöte. Säg till på lokalföreningarna. 
 
Härnösand 
Har inte haft någon verksamhet alls, se punkt 10. 
 



Sollefteå                                                                                                           2(3) 
Har gjort 2 utflykter. Äter surströmming i början på september. Fortsätter också med 
Folkhälsoprojektet. 
 
Kramfors 
Lokalföreningen i Kramfors har haft kontakter med kommun vid olika tillfällen, där 
man är beredd att stötta föreningen vad gäller verksamhet. Förslag finns att starta en 
syateljé där man skall göra smärre reparationer på kläder, ex. lägga upp byxor, byta 
dragkedjor mm. Även vårt servett  tryckeri vill vi få igång igen. I övrigt har vi öppet 
måndagar, onsdagar samt fredagar. Tisdag och torsdag har vi cirklar. Vi är också 
med i  folkhälsoprojektet med promenader på tisdagar. 
 
Timrå 
Har haft öppet mest varje dag under sommaren. Utflykter till Junsele, Galtström och 
en fiskeutflykt har gjorts. Planeras också en teaterutflykt till Mellanfjärden. 
 
b)              Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter. 
 
Alla rapporter godkändes och lades till handlingarna. 
 
§9              Ekonomisk rapport 
Det finns 32.900 kronor på kontot. Rapporten godkändes. 
 
§10            Härnösandsföreningen 
Esko läste upp hur medlemsantalet i föreningen har sjunkit under åren så att 
föreningen idag bara har 7 medlemmar. Vi måste på något sätt få igång föreningen 
igen. 
Sollefteå hade ett exempel när dom startade upp, och man kunde göra något 
liknande i Härnösand. 
Det skall ordnas ett symposium där kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling, 
Riksförbundet och personliga ombud skall inbjudas, någon gång i slutet av oktober, 
början av november. Rune Edström ordnar med en skrivelse. 
Esko läste upp en rapport från Jonas Andersson (förbundet) som ju var med på 
föreningens sista Årsmöte. Anita Stigebrand fick i uppdrag att kontakta det personliga 
ombudet som nu har gått i pension och bosatt sig inom Härnösand. 
Esko påtalade hur viktigt det är att man tacksamt tar emot all hjälp man kan få för att 
få igång föreningen igen. 
 
Esko påpekade i samband med detta att alla föreningar skall sända sina 
verksamhetsberättelser och årsmöteshandlingar till distriktet, vilket har slarvats med 
under senare år. Verksamhetsberättelserna sänds till föreningen i Kramfors. 
Protokollen till Solveig Westling.  
 
§11             Övriga frågor 
Stefan Lagerlund tog återigen upp om Folkhälsoprojektet. Johannes Dock saknar 
fortfarande redovisningar, och det är ju viktigt eftersom risken finns att det läggs ner 
och då är möjligheten slut för föreningarna att få bidrag till detta. 
 
                                                                                                                            
§12              Nästa möte 
Bestämdes till den 10 oktober kl 18:00 i Örnsköldsvik.. 
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§13              Mötets avslutning 
Esko tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                            Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
Rune Edström                                         Stina Danielsson 


