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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2012-11-28
Plats: RSMH, Kramfors
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 Stina Danielsson och Soli Persson (Sollefteå)
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Skrivelser
Informationsbrev om c-uppsats om utmattningssyndrom och Kasam.
HSO: Inbjudan till guidade turer vid Höga kusten 2013-02-28.
Inbjudan till förelästning av Jill Taube 4 december i Sundsvall och 5 december i Ö-vik
Förbundet: Inbjudan till Borderlinekonferens i Stockholm den 29 januari 2013.
PsykosR: Inbjudan till Brukarmöte den 5 december kl 13-15
Alla skrivelser godkändes och lades till handlingarna.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Sundsvall Har flyttat till Skönsbergvägen 21 idag. Har ansökt om pengar från
kommunen och hoppas på samma summa som förra året. Lokalen är på 80 kvm. Har
datakurs där ledaren lägger sig på elevens nivå. Vattengympa finns också.
Coachingkurs i två steg har också påbörjats,
Timrå Börjat med släktforskning. Nu på fredag startar en datakurs och det skall
också startas en bridgekurs. Har öppnat soppköket i Sundsvall och skall under
december även i år äta julbord.
Kramfors Fortsätter med hälsoprojektet och promenaderna till församlingsgården.
Har återupptagit handarbetscirkeln, samt en datacirkel. Föreningen planerar också
för julbord.
Psykiatridagen var välbesökt med ca 150 besökande där Ulla-Karin Nyberg,
Psykiatriker höll föredrag.
Sollefteå Fortsätter med hälsoprojektet. Har både en stickcirkel och datacirkel.
Serverar mat vissa dagar och gör små utflykter. Skall åka till Sundsvall under veckan.
Psykiatrins dag på Hullsta gård blev lyckad.

b) Övriga
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Rapport från arbetsgruppen Härnösand lästes upp och godkändes.
Ångeföreningen har två halvtidsanställda. Socialtjänsten lägger över allt arbete på
RSMH. Föreningen kan ej ha bildats enligt reglerna. Tore Hansson har besökt
föreningen och ville teckna ett 5-årigt kontrakt med kommunen för att de inte skall dra
undan de 2 st. halvtidsanställda som finns på föreningslokalen..
Alla rapporter godkändes och lades till handlingarna.
§8
Ekonomisk rapport
Distriktet har den 27 november 21233 kronor på kontot.
Distriktet förvaltar 9870 kronor för Härnösands räkning.
Distriktsstyrelsen godkände inköp av en laptop för sekreterarens räkning.
§9
Projekt om förnyande av RSMH
Projektet försenas p g a att Förbundet vill att det skrivs om. Blir uppskjutet fram till
mars, ev till hösten 2013.
§10
Härnösandsföreningen
Togs upp under övriga rapporter punkt 7b.
§11
Övriga frågor
Björn Hoffman talade om att han känner en fin kamratskap inom distriktet, vilket
uppskattades
Tore Hansson har inbjudit oss till Backe efter årsmötet. Anm. måste ske ganska
snabbt. Även den nya styrelsen i Härnösand skall inbjudas. Mötet beslutade att
planera träffen i Backe.
Till sist påpekades att varje förening sänder in årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse, efter avslutade årsmöten.
Skall användas som arbetsmaterial till distriktets verksamhetsberättelse.
§12
Nästa möte
Bestämdes till den 21 mars kl 18:00 i Sundsvall.
Mötet beslutade att årsmötet skulle vara den 18 april kl 18:00 i HSO-lokalen
Kramfors.
§13
Mötets avslutning
Esko tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare

Esko Alt
Ordförande

Justerare

Stina Danielsson

Soli Persson

