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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE  2015-05-24 
 
Plats: RSMH Backe 
 
NÄRVARANDE:  se bilaga 
 
§1                  Mötets öppnande 
Esko Alt öppnade mötet och hälsade alla välkomna, samt tackade Tore Hansson att vi 
återigen fick träffas i Backe.  
 
§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 
Uttalande av förbundskongressen lästes upp. Lades till handlingarna. 
                             .                                                                                            
§7                  Rapporter 
                      a) Från föreningarna 
Kramfors: Byter lokal från 1 juni till Ringvägen 30, 872 31 Kramfors. 
Sollefteå: Har haft kurser i vaxmålning. Har fått flera nya  
                 genom detta. Föreningen har också haft Handarbetscirkel, 
                 Bakningscirkel. Utflykter har gjorts och medlemmar lagar  
                 mat tillsammans. 
Härnösand/Öbacka: Föreningen har ca 60 medlemmar och planerar en resa till           
                                   till Umeå, mer aktiviteter finns på hemsidan. 
Sundsvall: Deltog i Vårmässan. Skall ha öppet hus den 26 maj.  
                    Utflykter görs med jämna mellan rum. Föreningen hade 139 medlemmar     
                    vid årsskiftet.                                                                                                                   
 Timrå: Fortsätter med Bingo 2-3 ggr/vecka. Soppluncher fortsätter på torsdagar. 
             En utflykt till Viksjö planeras där det finns ett loppis med retroprylar. 
 
                      b)  Övriga rapporter 
                           Elisabet Ulander Nilsson rapporterade att några medlemmar var  
                           med på 40-årsjubileet på RSMH Örnsköldsvik den 13 maj. Jimmie 
                           Trevett deltog och informerade om kongressen. En medlem 
                           berättade lite om sitt liv och sjöng. 
                           En rapport från kongressen lästes upp. Se bilaga.  
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna. 
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§8,                 Ekonomisk rapport 
Det finns 1650 kronor kvar på kontot. Elisabet Ulander Nilsson påpekade att det inte 
alltid kan serveras smörgåstårta, på våra möten, utan att det kan räcka med en 
smörgås. Tore Hansson tipsade om att försöka söka pengar till resekonstnader från 
Radiohjälpen. Den ekonomiska rapporten godkändes och mötet kom överens om att 
skära ner på kostnaderna. 
                                                                                                                                 
§9.                 Planering inför årets styrelsemöten 
Två föreslag kom upp ett var att vi skulle centralisera mötena, ett att vi cirkulerar mellan 
föreningarna som tidigare. Mötet beslutade att vi skall cirkulera mellan föreningarna. 
  
§10.               Övriga frågor 
Susanne Backman tog upp om bokbordet där Jan Lidén och en tjej från Attention brukar 
stå. I dagsläget är det bara RSMH Sundsvall som står för kostnaden. 
Styrelsen ansåg att Distriktet ej kan bestämma över lokalföreningarna, så frågan 
föreslogs ta upp med varje lokalförening, IPS och Attention. 
 
Tore Hansson föreslog att vi kallar in ABF Riks till nästa möte och mötet beslutade göra 
detta, eftersom någon förening har dålig erfarenhet. 
 
§11                 Nästa möte                                                                   
Nästa möte blir den 20 augusti kl  18:00 i Sundsvall. 
                                                                                                               
§12                 Mötets avslutande 
Esko tackade alla och riktade ett speciellt tack till Backe att vi har fått förmånen att 
träffas där varje vår. Esko tackade också för den goda maten och det fina mottagandet. 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling                                     Esko Alt 
Sekreterare                                             Ordförande 
 
Justerare 
 
 
Susanne Backman                                  Inger Vedin 
 
 
 
 
 
 


