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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2015-08-20
Plats: RSMH Sundsvall
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
Inga skrivelser..
.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Timrå:
Föreningen har gjort utflykter varje vecka, bl a till Y:et, Laxodlingen, Skeppshamn samt med Ådalen III: Har också varit och
hälsat på RSMH Sollefteå.
Sundsvall:
Föreningen har under sommaren, gjort utflykter och serverat mat
varje vardag. Den största utflykten för året lir till Rättvik den 25:e
augusti, där det blir två övernattningar. Föreningen skall också ha
surströmmingsfest i augusti. Cirklar i matlagning, spanska,
engelska samt data, startar uppp i september.
Härnösand/Öbacka: Har varit lugnt under sommaren. Några tillfällen har föreningen
haft öppet. Under höstgen startar man upp igen. Har beslutat att
försöka att synas utåt mer och delta i marknader mm.
Kramfors:
Har flyttat till mindre lokaler. Skall få hjälp av Monika Kanon.att
komma igång. Första måndagen i novemer deltar föreningen i
psykiatridagen tillsammans med Sollefteå.
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b) Övriga rapporter
Esko Alt meddelar att allt går bra för återhämtningsprojektet ”Passet”
Det har också gjort att föreningen i Sollefteå ökat och har nu över 100
medlemmar.
Per-Olof Tiger rapporterar att Brukarrådet har sammanträde igen på
tisdag. Det skall hållas en Sip-utbildning på Härnösands Folkhögskola.
Önskar mer samverkan med NSPH. Kulturbolaget söker samverkan
med alla föreningar i Sundsvall.
Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.
§8,
Ekonomisk rapport
Det finns 24.236 kronor på kontot. Rapporten Godkändes och lades till handlingarna.
§9.
Övriga frågor
Stefan Lagerlund lämnade en hälsning från Johannes Dock att han vill ha idéer från
föreningarna. Man skriver också under ett dokument som bekräftar att man vill delta i
den aktivitet som man valt. Detta för att pengar skall kunna utbetalas till föreningarna.
Projektet beräknas sluta under 2016.
Inger Vedin berättar om sin son som deltog i TV-nyheterna och berättade om sina
självmordstankar.
§10.
Nästa möte
Bestämdes till den 15:e oktober kl 18:00 i Timrå.
§11
Mötets avslutande
Esko tackade alla för deltagande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare

Esko Alt
Ordförande

Justerare
Susanne Backman

Inger Vedin

