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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2013-12-05
Plats: RSMH Kramfors Limstagatan 13 D
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 Stefan Lagerlund (Timrå) och Enar Bergström (Timrå)
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Skrivelser
Månadsbladet från förbundet.
Godkändes och lades till handlingarna.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Timrå: Stefan Lagerlund meddelar att verksamheten pågår som vanligt.
Gymprojektet har startat upp. Det blev för många som anmälde sig, så det blev svårt
med platser. Vattengympa beräknas starta till våren. Medlemmar från föreningen
KRIS har även gått med som medlemmar hos Timråföreningen.
Sundsvall: Allt som rapporterades på förra mötet har genomförts. Föreningen har
öppet kvällstid onsdagar och har även öppet på söndagar. Det har kommit med fler
medlemmar.
Härnösand Öbacka: Fortfarande optimistiska. Föreningen kommer att samverka
med ABF m fl. Önskemålet är att jobba mer mot kommunen, och behovet av en egen
lokal ökar. Hade planerat en utflykt till Kramfors, men den inställdes på grund av för
få anmälda. Satsar på hälsostudier. Julmys planeras på Murberget 12 december.
Föreningen satsar också filmkvällar. Antalet medlemmar ökar. Föreningen har sökt
ytterligare medel från ”Fiskekrokens fond”.
Kramfors: Föreningen har öppet 3 dagar/vecka. Har kommit igång med promenader
inom hälsoprojektet. Föreningens julfest blir på Luciadagen. Föreningen besökte
”Psykiatridagen” i Sundsvall, vilket också har hållits i Kramfors. Där SPES också
deltog. Räddningstjänsten och psykiatrin jobbar tillsammans i grupper, som skall
utbildas för att ta hand om självmordsbenägna. Efter årsskiftet planeras med
cirkelverksamhet i nära samarbete med ABF.
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Örnsköldsvik: Närmast på planeringen ligger en julfest. Caféverksamheten är
huvudsysslan. Föreningen planerar att ta över Bingov erksamheten. Tanken är att
det skall fasas in, så att det mjukstartas med 1 gång/månad. Satsar också på en
cirkel ”vardagsmakt” .
Sollefteå: Enligt Esko alt fungerar verksamheten där som vanligt.
b) Övriga rapporter.
Esko Alt rapporterade om kooperativet ”Passet” i Sollefteå. Det har bildats en
ekonomisk förening. Riksförbundet är administratör. Det ansöktes om statsbidrag
från Socialstyrelsen och enligt reglerna var det tvunget att sökas genom Distriktet.
Tanken med projektet är att verka för människor i utanförskap. Stärka individens
egna resurser. Vänder sig till åldrarna 18-35 år, genom att anställa brukare som själv
har erfarenhet. Vikten läggs vid återhämtningen. Det planeras en hemsida och
besked om bidrag väntas komma i mitten av december. Projektet drivs gemensamt
med psykiatrin i Kramfors och Sollefteå.
Elisabet Ulander Nilsson meddelar att hon skall på halvårsmötet på Distriktet ABF
Västernorrland. Esko Alt skall på HSO:s årsmöte.
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
9,
Planering inför årsmöte4t 2014
Mötet beslutade att AU ordnar med lokal och tid för årsmötet.
10.
Ekonomisk rapport
Det finns 21 704 kronor på kontot. Rapporten godkändes
11.
Övriga frågor
Stefan Lagerlund meddelade om kursen i kommunikation i Backe blev inställd, och
flyttas till 2:a veckan i februari.
Åke Näsström (Sundsvall) sjung en sång om Kramfors.
12.
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 15 januari 2014 kl 18:00 på RSMH Timrå.

13.
Mötets avslutande
Esko avslutade mötet och tackade alla för deltagandet..
Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare

Esko Alt
Ordförande

Justerare

Stefan Lagerlund

Enar Bergström
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