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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2016-01-14
Plats: RSMH Öbacka Härnösand
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 Barbro Nilsson (Kramfors) och Roger Pettersson (Kramfors).
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§6
Skrivelser
HSO har årsmöte den 25 maj. Alla verksamhetsberättelser skall sändas in..
.
§7
Rapporter
a) Från föreningarna
Härnösand: Föreningen har haft Bingo, en hel del föreläsningar.
Sundsvall: Föreningens har haft öppet den sista onsdagskvällen vare månad och
det har varit lyckat. Under helgerna har föreningen öppet med hjälp av ideella krafter.
Datakursen fortsätter och även spanskan.
Kramfors: Föreningen deltog på psykiatridagen i november. Har haft Julfest
tillsammans med HSO. Studiecirklar har hållits. Föreningen har sökt bistånd från
Lions eftersom ekonomin inte är den bästa.
b) Övriga rapporter.
Det rapporterades från besöket på RSMH i Ånge.
Det rapporterades också från förbundsrådet.
Esko Alt rapporterade från Ordförandemötet med HSO. Samt Örnsköldsviks 40årsjubileum, där Jonas Andersson (förbundet) och Anders Hägg (ABF) deltog.
Projektet Passet och RSMH i Sollefteå måste byta lokaler.
Per-Olof Tiger meddelade att han undersökt om det fanns någon möjlighet att söka
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pengar genom Landstinget, men den möjligheten fanns inte.
Alla rapporter godkändes och lades till handlingarna.
§8,
Ekonomisk rapport
Det finns 20 240 kronor på kontot.
§9.
Valberedning
Eftersom RSMH Timrå inte anser sig kunna klara av valberedningsarbetet, så
överfördes det till Kramfors.
§10.
Var hålls årsmötet?
Mötet beslutade att årsmötet hålls i Sundsvall.
§11.
Förbundet fyller 50 år
Det tas upp på föreningarna. Esko Alt föreslog att varje förening kunde komma med
förslag hur vi kan göra och att vi tar upp det igen på första styrelsemötet efter
årsmötet.
Mötet beslutade göra detta.
§12.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§13
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 17 mars kl 18:00 i HSO-lokalen i Kramfors.

§12
Mötets avslutande
Esko tackade alla och förklarade mötet avslutat.
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