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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2013-10-16
Plats: RSMH, Gula villan Härnösand
NÄRVARANDE: se bilaga
§1
Mötets öppnande
Esko Alt öppnade mötet och uttryckte sin glädje över att vi har vårt första möte i
Härnösand.
§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 PO Tiger (Härnösand) och Mats Abramson (Härnösand)
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Skrivelser
Skrivelse från förbundet om en distriktsrapport. Björn Hoffman åtar sig att
sammanställa och lämna föreningarnas rapporter till förbundsrådet.
Månadsbladet från förbundegt.
Skrivelserna godkändes och lades till handlingarna.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Härnösand Öbacka: Flera aktiviteter är planerade från oktober till januari.
Exempelvis 31 oktober skall man lyssna till Robert Wells, till ett självkosnadspris på
100 kronor.
Det skall hållas en föreläsning om sockerberoende.
Bowlingkväll skall anordnas, samt studiecirklar i hälsa.
Jylmys med en föreläsning. I slutet av december avslutas året med julgröt.
Föreningens hemsida är klar och det har ordnats fram en affisch med QR-kod, där
man får fram alla uppgifter om föreningen.
Föreningen har numera hjälp av en HSO-kanslist till diverse uppgifter.
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Sundsvall: Föreningen har startat upp studiecirklar i Engelska, Spanska och Data
samt Bild och form. Studiecirklarna bedrivs 5 dagar/vecka. Föreningen har bra
samarbete med ABF och skall starta upp utbildningar för alla styrelsemedlemmar.
Föreningen samarbetar med Mittuniversitetet. Litteraturcirkel och poesikvällar hålles
på Torsdagar.
Föreningen har månatliga träffar i form av en aktivitetsgrupp.
Föreningen har öppet på onsdagar till kl 20:00 samt söndagar 14-20. Det anordnas
en Tacokväll. Jultallrik är planerad. Medlemmarna gör en halvtimmes promenad varje
dag.
Kramfors: Föreningen har haft det lite motigt under hösten. Det hålls öppet 3
dagar/vecka. Föreningen har varit i kontakt med ABF. En surströmmingskväll har
anordnats. Föreningen planerar in en julfest samt att försöka få igång cirklar.
Förbereder även inför ”psykiatridagen”.
Örnsköldsvik: Föreningen planerar inför psykiatriveckan där man har föreläsningar
dagar och kvällar i 5 dagar i samarbete med kyrkan.
Föreningen har också fått tillsatt två tjänster i köket på halvtid. Samarbetar också
med arbetsterapeuter, för att lära sig använda telefonen som hjälpmedel. Planerar
också att starta en studiecirkel ”Hävda din rätt”.
En grupp med bipopulära personer samlas.
Kvällsaktivieter hålls och föreninge har ett ökande medlemsantal och är positiva inför
framtiden.
Sollefteå: Föreningen jobbar som vanligt med mat måndag-torsdag varje vecka.
Bedriver också en handarbetscirkel. Hälsoprojektet hålls en gång i veckan. Det görs
utflykter i skogen och till en fiskesjö. Föreningen har haft en surströmmingsfest och
det planera en julfest.
Timrå: Två fiskeutflykter och surströmmingsfest har hållits. Hälsoprojektet fortsätter
som vanligt på torsdagar. Föreningen har börjat med gym onsdagsförmiddagar.
Planerar att också börja med vattengympa.
En självhjälpsgrupp skall startas. I övrigt spelas det boule i en lokal på
Skönsbergsområdet.
b) Ang skrivelse till förbundet om postkodlotteriet.
Ämnet diskuterades när distriktsstyrelsen träffades i Backe. Där beslutades att höra
med riksförbundet om det går att göra en ansökan till Postkodlotteriet. Esko Alt läste
upp brfevet och Förbundet har tagit upp det. En person från Riksförbundet har fått i
uppdrag att undersöka kostnaden att söka 90 konto som erfordras vid ansökan.
c) Ang skrivelse till förbundet om dålig information om projektet
Esko Alt läste upp skrivelsen han gjort, och har inte fått något svar än. Den 23
oktober kommer beslut från Allmänna arvsfonden. Vi avvaktar till förbundsrådet, för
att kanske få svar på detta.
d) Övriga rapporter.
Inga övriga rapporter
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
9,
Valberedning för distriktet inför 2014
Enligt tidigare beslut är det Sollefteås förening som har ansvaret för det.

10.
Ekonomisk rapport
Det finns 25 556 kronor på kontot, se bilaga.
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11.
Övriga frågor
PO Tiger hade fått ett brev från Fonus, det gällde en nominering till dom. Mötet
föreslog att han undersöker detta med Fonus.
Stefan Lagerlund hade pratat med Johannes Dock (Hälsoprojektet Landstinget) som
önskade information från föreningarna.
12.
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 5 december 2013 kl 18:00 på RSMH Kramfors.
13.
Mötets avslutande
Esko avslutade mötet och tackade alla för deltagandet..
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