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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2014-01-15
Plats: RSMH Timrå, Köpmangatan 17 B
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.
Inbjudaan till en träff om ”Priosatsningen”, torsdagen den 23 januari, Vårsta
diakonianstalt.
Esko Alt medelade att det givits avslag på ansökan om bidrag till projektet ”Passet”.
Avslaget lästes upp.
Godkändes och lades till handlingarna.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Härnösand Öbacka: PO Tiger berättade att aktiviteter pågår som vanligt, samt att
nya är på gång. Årsberättelsen lästes upp. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger och
medlemsmöten har också varit 6 gånger. Föreningen hoppas på en mer permanent
lösning av lokalen i ”Gula villan”. Det bedrivs ett kosntruktivt samarbete i föreningen.
Kramfors: Föreningen hade en julfest före jul. Promenaderna inom
”Folkhälsoprojektet” har kommit igång. Cirklar planeras inom den närmaste
framtiden. En läsecirkel hålls på fredagar. Föreningen har bra samarbete med ABF.
Timrå: Föreningen hade en julfest före jul med 60 deltagare. Gym har startats upp
igen efter julen. Medlemsantalet har ökat, så i denna stund har föreningen 122
medlemmar.
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Sollefteå: Soli Persson meddelar att verksamheten är igång som vanligt. Hade
julfest med 34 deltagare. Föreningen hade öppet vardagarna under jul- och
nyårshelgen. Passet hade öppet annandag jul mellan 9-11. Föreningen hade en
julgransplundring 14 januari med bingo. Föreningen inbjuder andra föreningar till
besök. Det planeras flera cirklar bl a stickning, matcirkel samt Datakurs och
språkkurs
Sundsvall: Föreningen serverade julgröt före jul. Hade julöppet och öppet i
mellandagarna. Cirklar i Engelska och Data har startat. Även Hälsoskolan har startat.
Föreningen har kvällsöppet varje onsdag och söndag. Föreningen bedriver en cirkel
”Life fodd” tillsammans med mittuniversitetet. Pingis spelas på tisdagar och tordagar.
Årsmötet tänker hållas den 28 februari. Björn Hoffman planerar att avgå från nästa
årsmöte.
b) Övriga rapporter.
Esko Alt meddelade att han deltar på invigningen av ”Passet” den 28 januari där
riksförbundets ordförande Jimmie Travett klipper bandet..
Alla rapporter godkändes.
8,
Planering inför årsmötet 2014
Årsmötet meddelades ha planerat in den 16 april kl 18:00 i HSO-lokalen Kramfors.
9.
Ekonomisk rapport
Det finns 18 874 kronor på kontot. Rapporten godkändes
10.
Bekräftelse av Materialkostnaden till RSMH Kramfors
Elisabet Ulander Nilsson önskade ett beslut på 3000 kronor i materialkostnad till
RSMH Kramfors. Mötet hänvisade att beslutet redan tagits den 15 jui 2013 på
styrelsemöteet i Backe. En kopia på protokollet lämnades till Elisabet.
11.
Övriga frågor
Frågan om ansökan om arvsfondspengar togs upp. Det meddelades att ju projektet
inte blev av i dess ursprungliga form.
PO Tiger medverkade på mötet med Allmänna arvsfonden i Härnösand. Länet är
sämst i landet på att söka pengar. Om man vill söka så måste projekten vara nya och
det måste finnas en bra planering för framtiden. Man behöver ha ett bra koncept, t ex
satsa på personer som har aktivitetsersättning idag.
12.
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 26 mars kl 18:00 i Sollefteå.

13.
Mötets avslutande
Esko Alt tackade alla för deltagande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare

Esko Alt
Ordförande

Justerare

Stefan Lagerlund

Enar Bergström
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