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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-10-10
Plats: RSMH, Örnsköldsvik
NÄRVARANDE: se bilaga
§1
Mötets öppnande
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Esko tyckte att det var extra
roligt att mötet hölls i Örnsköldsvik.
§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 Björn Hoffman och Susanne Backman (Sundsvall)
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Skrivelser
HSO-Läns Västernorrland: Information till lokalföreningar och distrikt att det som
använt sig av föreningsarkivet, och har avtal kan säga upp detta, eftersom det tagits
beslut på HSO att de skall stå för kostnaden.
En kurs på Åsa Folkhögskola ”Din rätt” 19-23 november till en kostnad av 500 kronor.
Anmälan till förbundet senast 22 oktober.
Månadsblad från förbundet.
Information från Regeringskansliet.
Ann-Sofie Höij nämnde att det kommit kallelse till ABF Västernorrlands halvårsmöte.
§7
Rapporter
Inga rapporter.
§8
Ekonomisk rapport
Efter som vår kassör Rune Edström var sjuk, fanns ingen rapport.
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§9
Projekt om förnyande av RSMH
Projektet sker i Samarbete med ABF, och skall främst hjälpa ungdomar till utbildning,
enligt Björn Hoffman, men även gå till verksamhet. Föreningar bör samarbeta och
försöka få fram lämpliga halvtidsanställda. En halvtidsanställd för Sundsvall, Timrå
och Härnösand. En halvtidsanställd för Kramfors och Sollefteå och en
halvtidsanställd för Örnsköldsvik.
Anita Stigebrand efterlyste vikten av att få mer information, som hon tycker varit dålig
om hur långt man kommit med projektet. Esko Alt fick i uppdrag att sända en
skrivelse om detta till förbundet.
§10
Härnösandsföreningen
Esko Alt upplyste att det enligt Riksförbundets rekommendationer, räknas förening
som är under 10 medlemmar, och som inte har någon egentlig verksamhet, som
vilande eller nedlagd.
Det diskuterades en stund, sedan vi läst (se bilaga) som Esko Alt sammanfattat.
Björn Hoffman påpekade att enligt föregående protokoll stod det att Härnösand inte
haft någon verksamhet alls, men dom har ju haft ett årsmöte, och ville ha in den
rättelsen i protokollet.
Mötet beslutade enhälligt att lägga ner Härnösandsföreningen. Åsikten var att det
kanske är lättare att börja om, eftersom det varit en del konflikter i föreningen.
Mötet beslutade också att efter en revidering skall distriktet förvalta kassan och
övriga handlingar, enl §13 i stadgar för lokalfötening.
Mötet beslutade även att en arbetsgrupp skall bildas och skall bestå av Esko Alt,
Elisabet Ulander Nilsson, Rune Edström, Anne-Sofie Höij och Solveig Westling.
Anne-Sofie Höij undrade vad som skulle göras med de dagar som hon inbjudit till.
Elisabet Ulander Nilsson och Esko Alt lovade att hjälpa till, med detta.
§11
Övriga frågor
Anne-Sofie Höij ville att Solveig Westling, skulle lägga in broschyrer på hemsidan.
Anita Stigebrand var intresserad av ytterligare en träff om Case Management i maj,
eventuellt i samband med ett styrelsemöte.
§12
Nästa möte
Bestämdes till den 28 november kl 18:00 i Kramfors.
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§13
Mötets avslutning
Esko tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare

Esko Alt
Ordförande

Justerare

Björn Hoffman

Susanne Backman

