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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2013-06-15 
 
Plats: RSMH, Backe 
 
NÄRVARANDE:  se bilaga 
 
§1                  Mötets öppnande 
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna speciellt Härnösands 
representanter för den nybildade föreningen. 
 
§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 Erik Wikman och Ingrid Wallenman (Härnösand) 
 
§5                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6                  Skrivelser 
Månadsblad och handlingar från förbundet hade kommit. Godkändes och lades till 
handlingarna. 
                                                                                                                              
§7                  Rapporter 
a) Från föreningarna 
Sundsvall Gångtestet inom folkhälsoprojektet första etapp har genomförts. 
Föreningen gör utflykter 1 gång/vecka. Har börjat med kvällsöppet onsdagskvällar.   
Föreningen har haft öppet hus där även politiker deltog. Har önskemål om att få byta 
lokal (Lillgården) men det är en önskan. Har också deltagit på vårmässan. Björn 
Hoffman har deltagit i en brukarrevisionskurs. 
Härnösand Öbacka Härnösand har börjat med att ha öppet torsdagar mellan kl 16-
20 i Gula villan. Det har börjats med en egen hemsida och föreningen har i dagsläget 
30 medlemmar. 
Timrå Föreningen har fortsatt med utflykter bl a en fiskeutflykt till Ängomstjärn. Del 2 
i folkhälsoprojektet har inletts. Föreningen försöker också starta upp en 
bouleturnering. Det planeras även en utflykt till Ulvön under sommaren. 
Sollefteå Föreningen har fortsatt med cirklar, utflykter samt folkhälsoprojektet.. Dom 
har också prövat med att ha haft helgöppet ett par gånger och det verkar fungera så 
det planeras att kanske ha så till hösten. Dom planerar också en midsommarutflykt till 
Hallstaberget. 
Kramfors Föreningen har tappat medlemmar, men har öppet som tidigare och har 
haft ca 7-8 besökare/dag. Föreningen har avslutat en datacirkel, samt hade en  
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vårfest där man serverade tacos och utsiktskören underhöll. Föreningen kommer att 
ha stängt över sommaren. 
Rapporterna godkändes. 
 
b) Övriga rapporter. 
Elisabet Ulander Nilsson rapporterade om att hon deltagit i ABF Västernorrlands 
årsmöte..  
Esko Alt deltagit på HSO Läns. Han har också deltagit i planeringen av passet  i 
Sollefteå. Det skall försöka bildas ett kooperativ, där det satsas på yngre. Förbundet 
är ansvarig och sköter det administritiva. Gruppen träffas igen i slutet av juni. Det 
beräknas komma igång någon gång under hösten. Godkändes. 
 
8.                 Ekonomisk rapport 
Elisabet Ulander Nilsson talade om att det fanns ca 27000 på kontot. Hon sänder 
över rappoten till Solveig Westling. Godkändes. 
 
9,                 Omkostnader för RSMH Kramfors. 
Mötet godkände att betala ut tretusen kronor årligen till RSMH Ådalen årligen för 
omkostnader  för material, porton mm. 
 
10.               Övriga frågor 
Stefan Lagerlund uppmanade föreningarna att meddela till Johannes Dock vad dom 
har för aktiviteter som ryms inom folkhälsoprojektet. 
 
11.                Nästa möte 
Bestämdes till den 21 augusti kl 18:00 i Timrå. 
 
12.               Mötets avslutande 
Esko tackade alla för deltagandet och hoppades att vi kunde göra om detta även 
nästa år. 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Erik Wikman                                           Ingrid Wallenman 
 


