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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2014-03-26 
 
Plats: RSMH Sollefteå, Långgatan 36 
 
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 förutom att punkt 9 och 10 byter plats. 
 
§4                  Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Stina Danielsson (Sollefteå) och Soli Persson (Sollefteå) 
 
§5                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6                  Skrivelser 
Svar från förbundet på förslaget om ansökan till Postkodlotteriet. Förbundet svarar att 
det blir för dyrt att ansöka om 90-konto. 
 
Förbundsrådet skall vara på Hagabergs folkhögskola, 16-18 maj 2014. Mötet 
beslutade att Solveig Westling åker. Ersättare är Per-Olof Tiger. 
 
En kurs på Åsa folkhögskola ”Hälsa och livsstil” 19-23 maj 2014 
 
Februaris föreningsnytt. 
 
Idédagar i Backe Om någon är intresserad, kontakta Tore Hansson. 
 
Hjärnkoll. 
 
Passet återhämtningscentra har en önskan om att öka styrelsen till 5 st, det önskas 
en till från Västernorrland. Beslut väntas tas det på deras stämma. Mötet beslutade 
avvakta stämman och ta upp detta på årsmötet. 
 
Skrivelserna godkändes och lades till handlingarna. 
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§7                  Rapporter 
a) Från föreningarna 
Härnösand Öbacka: PO Tiger meddelade att föreningen har bildat en ny styrelse. 
Mats Abramson är ordförande. Föreningen har fått nya pengar och har många 
aktiviteter. Några yngre har kommit tillbaka. Söker samarbete med flera 
studieförbund.                                                                                                                             
Örnsköldsvik: Har haft sitt årsmöte med nästan samma styrelse som förra 
året.Föreningen har anställt 2 stycken till på halvtid. Vinsten på caféverksamheten 
går till  föreningen. Föreningen har startat en studiecirkel i hur man upptäcker sin 
mobiltelefon som hjälpmedel. Skall också starta upp en cirkel ”Hävda din rätt”. 
Kramfors: Verksamheten håller på som vanligt. En läsecirkel har startats, samt en 
cirkel om FN:s-konventioner. Föreningen har haft sitt årsmöte och styrelsen är nästan 
densamma. Föreningen skall delta tillsammans med ABF på ”Öppet hus under 
lördagen den 29:e mars.                                                                                                                              
Sollefteå: Studiecirklar i språk, stickning, mat samt hälsoprojektet fortsätter. 
Föreningen deltar i vattengympa. Det hölls en kulturdag på Hullsta gård föregående 
vecka. Föreningen planerar för föredrag och utflykter.                                                                                                                         
Sundsvall: Föreningen har haft sitt årsmöte och fick en ny ordförande. 
Verksamheten pågår som vanligt och har även startat upp en sånggrupp. Föreningen 
tänker ha påskbord. Deltar i också på vårmässan. 
Timrå: Föreningen har haft sitt årsmöte. Boulecirkel har startat upp. Föreningen 
planerar starta en fiskeförening inom föreningen. Föreningen skall också börja med 
kvällsöppet  onsdag den 2 april och sedan försöka ha öppet varje onsdagkväll. 
 
b) Övriga rapporter. 
Inga övriga rapporter. 
Rapporterna godkändes. 
 
8,                 Ekonomisk rapport 
Den 25 mars fanns det 13102 kronor på kontot. 
                                                                                                                                 
9.                 Planering inför årsmötet 
Verksamhetsberättelsen samt ekonomiska berättelsen lästes igenom och 
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 
Anita Stigebrand talade om psykiatriveckan v 45. Hon hade önskemål om det skulle 
spridas mera. 
Anita tog också upp problemet med människor över 40 år som  har svårt att få 
arbete, och blir väldigt isolerade.Vad kan vi göra? Mötet ansåg att det fanns mer tid 
att diskutera detta under de dagar vi är uppe i Backe.          
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12.              Nästa möte 
Nästa möte hålls i Backe v19 (9-11 maj) 2014 där den nya styrelsen samlas för att 
lära känna varandra. 
                                                                                                                             
13.             Mötets avslutande 
Esko Alt tackade alla för deltagande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Stina Danielsson                                     Soli Persson 
 


