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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2014-10-21 
 
Plats: RSMH Öbacka Gula villan Härnösand 
 
NÄRVARANDE:  se bilaga 
 
§1                  Mötets öppnande 
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna, men särskilt Lejf Olovsson från 
Ångeföreningen.  
 
§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 Per-Olof Tiger (Härnösand) och Mats Abramson (Härnösand). 
 
§5                  Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§6                  Skrivelser 
Föreningsnytt från förbundet. 
 
Esko Alt läste upp en skrivelse till landstinget, om en önskan om ett bidrag på 70.000 
kronor, till distriktets 7 föreningar. Alltså 10.000 kronor till varje förening. 
 
Skrivelserna godkändes och ansökan till landstinget får Esko Alt i upprdrag att 
skicka. 
                             .                                                                                            
§7                  Rapporter 
a) Från föreningarna 
Ånge: har kommit igång med sin verksamhet. Föreningen är med i 
folkhälsoprojektet. Det anordnas biokvällar och har också en frisörsalong. Mycket 
hobbyverksamhet bedrivs också. 
 
Sollefteå: Firar 10-årsjubileum för den lokalen dom har den 11 november. 
 
Sundsvall:  har flyttat till sina nya lokaler och beräknar att ha öppet hus, i början på 
december. 
 
Timrå: Timrå har bytt vice ordförande till Solveig Westling. 
 
Härnösand: En ny lokal på Tunnelplan kan bli tillgänglig för föreningen snart. 
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Kramfors: Ekonomin är dålig, försöker söka fonder. Föreningen har startat två 
cirklar. Föreningen har också haft RSMH-dag tillsammans med ABF.  
Rapporterna godkändes. 
                                                                                                                       
b) Övriga rapporter. 
Per-Olof Tiger berättade att Landstinget gett Lars Hjalmarsson (Örebro) i uppdrag att 
undersöka beroende/missbruksvården 
 
§8,                 Ekonomisk rapport 
Det finns 21075 kronor idagsläget. 
                                                                                                                                 
§9.                 Fyllnadsval av presstalesman för distriktet (Priosatsningen) 
Från föregående möte föreslogs Eivor Bylund (Härnösand) att tillsammans med Per-
Olof Tiger bli distriktets presstalesmän. Mötet godkände det. 
  
§10.               Val av två representanter till ledningsgruppen för de personliga  
                      ombuden 
Eftersom frågan togs upp på övriga frågor förra mötet föreslogs det bli Royne Östlund 
och Susanne Backman från RSMH Sundsvall. Mötet godkände detta. 
 
§11                 Valberedning inför årsmötet 2015 
Denna gång har RSMH Sundsvall ansvaret 
 
§12                 Priosatsningen 
Per-Olof Tiger berättade att projektet slutförts och att föreningarna kommit med egna 
synpunkter. En handlingsplan har skrivits, och det skulle sändas ut till föreningarna. 
                                                                                                                      
§13                 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§14                 Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till den 20 januari kl 18:00 i Kramfors. 
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§15                 Mötets avslutande 
Esko tackade alla och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
Per-Olof Tiger                                          Mats Abramson 
 


