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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2013-08-21 
 
Plats: RSMH, Timrå 
 
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 Soli Persson (Sollefteå) och Enar Bergström (Timrå) 
 
§5                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6                  Skrivelser 
”Passet” i Sollefteå har bildats och godkänts av bolagsverket, där Riksförbundet är 
huvudman och Tore Hansson ordförande. 
 
Landstingssammanträde är den 20 december 2013. 
 
”Passet” skall ha en återhämtningskurs som innehåller 7 träffar.  
Godkändes och lades till handlingarna. 
                                                                                                                              
§7                  Rapporter 
a) Från föreningarna 
Sundsvall Föreningen har blivit bekanta med lokalerna, och har bra kontakt med 
hyresvärden. Föreningen har inte haft några cirklar under våren p g a flytten. 
Kommer att starta upp en datacirkel till hösten samt att man planerar 3 andra cirklar. 
Under nästa helg skall styrelsen ha en fest, för att lära känna varandra. 
Utflykter hålls också varje onsdag om vädret har tillåtit.  
Föreningen har även öppet på onsdagskvällar. Det planeras också en resa till Umeå. 
Det är gott kamratskap i föreningen. 
Timrå Förening har gjort utflykter varje vecka bl a fiskeutflykter. Den största utflykten 
gjordes till Ulvön med 36 deltagande.  Föreningen har haft öppet hela sommaren. 
Härnösand Öbacka Föreningen växer. Har haft öppet hela sommaren. De sista 
gångerna har besökarantalet ökat successivgt.  Föreningen har haft möte med IPS 
och diakonin och planerar att samarbeta med dessa. Planerar också att ha öppet 
någon helg. Medlemsmöte blir i september och hoppas på mer planering då.  



                                                                                                                              2(3) 
Föreningen har också fått yngre medlemmar. Har ingen hjälp av kommunen eller 
tidningen. Föreningen har fått lite pengar från ”Fiskekroken” 
Kramfors Föreningen har haft stängt hela juli. Öppnat i augusti igen. Planerar att 
börja med ”Friskvårdsprojektet” samt cirklar. Föreningen har 60 medlemmar. 
Sollefteå ”Friskvårdsprojektet” har fortsatt under sommaren, där det serveras lunch 
för 20 kronor. Det bedrivs en stickkurs 1 ggr/vecka och sångstund en gång i veckan. 
”Återhämtningscirkel” tillsammans med ”Passet” kommer också att genomföras. 
Föreningen ordningställer en handikapptoalett. En studiecirkel i vardagsekonomi 
planeras. Eventuellt också att man startar med boule. Utflykter har gjorts till 
Hallstaberget och Österåsen. Föreningen har öppet hus den 31 augusti. 
Örnsköldsvik Föreningen har anordnat så att man spelat vinylplattor och sjungit 
ihop. Har också haft en sommarfest. Utflykter har också gjorts till IKEA Sundsvall, 
vilket har varit populärt- 
Föreningen planerar att ha organisations/utvecklingscirkel. Caferörelsen fortsätter. 
Förening hade hoppats på projektet som talades om tidigare i år och är missnöjd 
med informationen ang projektet.  
Missnöjesyttringen flyttades till en punkt 8 på dagordningen. 
Rapporterna godkändes. 
 
b) Övriga rapporter. 
Inga övriga rapporter 
 
8.                 Skrivelse från distriktet ang projektet ”Mobilisera egenmakten” 
Projektet var från början tänkt att beröra 10 kommuner i Sverige. Det väntas besked i 
oktober, men nu har det minskats ner till 3 kommuner: Backe, Sundsvall och 
Örnsköldsvik. Missnöjet var stort ang informationen om projektet till 
lokalföreningarna. Anita Stigebrand föreslår en skrivelse till förbundet, där vi uttalar 
vårt missnöje. 
Esko Alt får i uppdrag att göra skrivelsen och sända den till förbundet. 
 
9,                 Ekonomisk rapport. 
28000 kronor finns i kassan. Rapporten godkändes. 
 
10.               Övriga frågor 
Soli Persson undrade över om medlemmarna i RSMH har rätt till tidningen ”Revanch” 
och varför vissa medlemmar inte får tidningen. Mötet hänvisade till Riksförbundet att 
ordna detta 
 
11.                Nästa möte 
Bestämdes till den 16 oktober kl 18:00 i Härnösand. 
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12.               Mötets avslutande 
Esko tackade alla för deltagandet.. 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Enar Bergström                                          Soli Persson 
 


