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RSMH VÄSTERNORRLAND
PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-04-28
Plats: RSMH Härnösand
NÄRVARANDE: se bilaga
§1
Mötets öppnande
Anne-Sofie Höij öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet inleddes med en presentation av ett projekt, som Johannes Dock (Läkare) arbetar
med i folkhälsoarbetet inom Landstinget. Det handlar om aktivering av våra
medlemmar, så de kan må bättre, och äta billigare lunch. Tanken är att man i samband
med maten, kan ta t ex en promenad eller något liknande. Medlemmen kan då få
rabbaterat pris på maten. Kan startas upp under hösten 2011.
§2
Upprop. Närvarolista
En närvarolista fylldes i. Samtliga ledamöter presenterade sig.
b) Eftersom ordinarie ledamot från Härnösand var sjuk, så adjungerades Agneta
Stenberg.
§3
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§4
Val av två justerare
Björn Hoffman och Thomas Holmberg (Sundsvall) valdes till justerare
§5

Föregående protokoll samt fråga om rutiner vid kallelse samt utskick
av protokoll
Protokollen från årsmötet, samt konstituerande mötet lästes upp, och godkändes, med
några små ändringar. I årsmötesprotokollet ändras det på punkt 13, och på protokollet
för konstitutionen ändras det på punkt 9.
Solveig Westling har ansvaret för alla protokoll. Protokollen sänds till varje förening.
Kallelse sänds till både föreningar och ledamöter. Dagordningen skrivs ut till varje möte
och Solveig Westling har ansvaret för det.
§6
Val av studieansvarig/studieutskott
Bordlades.
§7
Val av ombud och ersättare till förbundsrådet
Bordlades till efter kongressen, då vi vet mer. Som ersättare valdes Kerstin Karlsson,
Kramfors
§8
Val av ombud till Hälsosam-Y
Bordlades. Däremot föreslog Anne-Sofie Höij att en arbetsgrupp bildas där AU ingår,
samt exempelvis 1 från varje förening. Detta för att distriktet skall bli mer delaktig av
Landstinget. Björn Hoffman informerade om ett möte på RSMH Sundsvall den 3 maj på
Café58.
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§9
Val av ombud och ersättare till läns-HSO
Till ombud valdes Anne-Sofie Höij. Till ersättare valdes Kerstin Karlsson
§10
Bordlades

Val av ombud och ersättare till ABF-Västernorrlands representation

§11
Val av 1 revisor och 2 revisionsersättare
Till revisor valdes Helge Lundgren. Lars Mellberg står kvar sedan tidigare. Ersättare
bordlades.
§12
Val av valberedning
Bordlades. Hänvisas till lokalföreningarna, exempelvis 1 namn från varje förening.
§13
Skrivelser
Anne-Sofie läste upp en inbjudan från Gula Villan, Härnösand. Den 10 maj 2011 på
Murberget, Härnösand. Kostnaden för lunch uppgick till 95 kronor. Varje förening utser
någon. Arrangemanget pågår mellan kl 9.30-16.00.
En informationsskrivelse om Nationella Hjälplinjen, lästes upp.
En skrivelse från ABF angående cirkelledarutbildning den 27-28 maj. ”Ta plats på
arenan”.
§14
Rapporter
Anne-Sofie rapporterade om Utfrågning av brukare inom psykiatrin, som
kommunförbundet har hand om. En sammanställning av enkätsvaren kommer.
§15
Ekonomisk rapport
Det finns ca 37.000 kronor. Mötet beslutade att Solveig Westling skall ha 200 kronor i
handkassa till frimärken mm. Distriktet ersätter också med färgpatroner 1 gång under
året.
Mötet beslutade också att avsätta 500 kronor till en avtackningsbukett till Kenneth och
Eva Norberg.
§16
Övriga frågor
Rune Edström upplyste om att vi fått med oss två nya ledamöter från Örnsköldsvik.
Anita Stigebrand och Åsa Nordlöv.
Distriktet byter adress till RSMH Sollefteå, Långgatan 36, 881 32 Sollefteå. Det
beslutades också att Rune Edström ordnar inköp av kuvert, till distriktet.
§17
Nästa möte
Nästa två möten bestämdes till den 25 augusti 2011 kl 18.00 i RSMH Timrå samt på
RSMH Sundsvall den 17 november 2011 kl 18.00.
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§18
Mötets avslutande
Anne-Sofie Höij avslutade mötet och tackade alla.
Vid protokollet
Solveig Westling
Sekreterare
Justerare
Björn Hoffman

Thomas Holmberg

