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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2015-01-20
Plats: RSMH Ådalen Kramfors
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 Susanne Backman (Sundsvall) och Inger Vedin (Sundsvall).
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Skrivelser
Länsbullentinen.
Kallelse till förbundets kongress.
Nomineringar till förbundsstyrelsen.
Minnesanteckningar från möte med RSMH Timrå.
ABF Årsmöte.
Skatteskyldighet för idéell förening.
Skrivelserna godkändes och lades till handlingarna.
.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Härnösand: Föreningen har fått tillgång till lokal på Tunnelplan. Öppettider är
torsdagar 17:00. Har även öppet månd-onsd samt fredagar ett par timmar.
Föreningen har 50 medlemmar varav ca 20 st besöker lokalen.
Örnsköldsvik: Deltog i Psykeveckan i samarbete med kommun, landsting och
Attention. Det hölls föreläsningar från månd-fred. 1200 personer deltog.
Anders Nordenberg är anställd på 75%. 13 maj kommer en inbjudan till alla
föreningar inom distriktet då föreningen fyller 40 år. Anita Stigebrand avgår som
ordförande.
Sundsvall: Föreningen har flyttat till nya lokaler på Skönsbergsvägen 19 F. Royne
avgår som ordförande.
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Sollefteå: Har planeringsmöte på lördag. Firade också 10 år i de lokaler de har nu.
Samarbetet med Passet fungerar bra. Föreninge öppnar numera kl 9:30 istället för
10:00. Stickkursen fortsätter och föreningen har 3 cirklar.
Kramfors: Föreningen har öppet månd, onsd och fred. Antalet besökande per dag är
ca 6 personer. Föreningen deltog den 3 november på psykiatridagen tillsammans
med ABF, där det kom ett hundratal. Föreningen har en läsecirkel.
Rapporterna godkändes.
Timrå: Verksamheten har kommit igån som vanligt igen efter juluppehållet. Förening
hade julbord på lokalen.
b) Övriga rapporter.
Elisabet meddelade att hon deltagit på ABF Västernorrlands halvårsmöte.
Solveig meddelade att hon varit på förbundsrådet och hade lämnat en rapport.
Esko berättade att PO Tiger kommer att gå in i styrelsen på Passet eftersom Anita
Stigebrand slutar. Samarbetet fungerar bra och komunen är givmild. Projektet delas
av Västernorrland och Jämtland.
Alla rapporter godkändes och lades till handlingarna.
§8,
Ekonomisk rapport
Det finns 16611 kronor på kontot.
§9.
Planering inför årsmötet 2015
Mötet beslutade hålla årsmötet preliminärt den 23:e april kl 18:00 i Sollefteå.
§10.
Övriga frågor
Susanne Backman tog upp önskemål om en styrelseutbildning. Mötet beslutade att
ta upp det på nästa möte.
§11
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 19 mars kl 18:00 i Kramfors.
§12
Mötets avslutande
Esko tackade alla och förklarade mötet avslutat.
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