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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2014-05-10 
 
Plats: RSMH Backe 
 
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 en punkt kommer till efter rapporter. Punkt 8 
Nominering till förbundsstyrelsen. 
 
§4                  Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Susanne Backman (Sundsvall) och Inger Wedin (Sundsvall) 
 
§5                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6                  Skrivelser 
Inbjudan till HSO Läns 26 maj. Esko representerar distriktet. 
 
Månadsbladet från förbundet. 
 
Psykiatridagen den 3 november. Sollefteå och Kramfors samarbetar. Jill Taube 
kommer att föreläsa. Pensionärsföreningar kommer att inbjudas. Lokalföreningarna 
uppmanas förbereda sig inför dagen.  
 
Skrivelserna godkändes och lades till handlingarna. 
                             .                                                                                            
§7                  Rapporter 
a) Från föreningarna 
Bordlades till nästa möte. 
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b) Övriga rapporter. 
Elisabet Ulander Nilsson rapporterade om att hon deltagit på ABF Västernorrlands 
årsmöte. Ander Hägg hade lite förslag om lokalföreningarnas verksamhet. Årsmötet 
inleddes med ett kulturinslag. 
 
Tore Hansson talade om att i nästa föreningsnytt informeras om att varje 
lokalförening som anordnar en informatiosdag, t ex öppethus kan få 500 kronor. 
                                                                                                                           
Elisabet Ulander Nilsson hade deltagit i HSO Läns 50-årsjubileum. Historiken över 
åren berättades. Landstingspolitikerna och Landshövdingen deltog samt medlemmar 
från de olika föreningarna.. 
Rapporterna godkändes. 
 
§8,                 Nominering till förbundsstyrelsen 
Mötet beslutade att nominera Per-Olof Tiger till förbundsstyrelsen. 
                                                                                                                                 
§9.                 Godkännande av Budget 
Budgeten lästes upp och godkändes. 
 
§10.               Ekonomisk rapport 
Det finns ca 3000 kronor på kontot. 
 
§11.               Distriktets medlemskap i kooperativet ”Passet”          
Tore Hansson talade om att Passet bildades 1 januari. Kooperativet har haft 4-5 
möten. Sollefteå kommun betalar bidrag halvårsvis. Den 21 maj kommer ”Passet” att 
ha stämma och det skall utökas med 2 ledamöter till. Kooperativet  åtar sig flyttningar 
för kommunen mm. Det bedrivs ungdomskvällar 1 ggr/vecka. Passet skall också 
stötta RSMH. 
Vårt distrikt betalar 200 kronor i årsavgift till detta. Mötet beslutade godkänna det. 
 
                                                                                                                    
§12.               Stöttning av Psykiatrisamordnaren Lena Friberg 
Per-Olof Tiger och Ann-Britt Tiger får i uppdrag att ta kontakt med Lena Friberg om 
hur distriktet bäst kan hjälpa. 
                                                                                                                             
§13.               Övriga frågor 
Per-Olof Tiger tog upp om att Personliga ombuden fortsatta verksamhet, kräver att 
det finns representanter från brukarorganisationerna. Uppdraget är att sitta med i 
ledningsgruppen ca 2 ggr/år. Sundsvall-Timrå uppmanades komma med förslag om 
vilka som är villiga att delta. 
 
Stefan Lagerlund tog upp problemet med Ångeföreningen. Mötet beslutade att Stefan 
Lagerlund åker till Ånge och pratar med dom, och får reseersättning från distriktet. 
 
§14                Nästa möte 
Nästa möte beslutades bli 26 augusti kl 18:00 i Örnsköldsvik. 
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§15               Mötets avslutning 
Esko Alt tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Susanne Backman                                   Inger Vedin 
 


