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RSMH VÄSTERNORRLAND 
  

PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 2011-08-25 
 
Plats: RSMH Timrå 
 
NÄRVARANDE: se bilaga 

§1 Mötets öppnande 

Anne-Sofie Höij öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

§2 Upprop. Närvarolista 

En närvarolista fylldes i. Samtliga ledamöter presenterade sig. 
 
 
§3 Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes, med tillägg under Ekonomisk rapport, där punkt b) läggs till 
ang hemsidan 

§4                Val av sekreterare för mötet 

Till sekreterare valdes Solveig Westling. 

§5 Val av 2 justerare att justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Rune Edström och Stina Danielsson (Sollefteå)                       

§6 Föregående protokoll 

Lades till handlingarna och godkändes. På de punkter där val till olika befattningar 
bordlades på föregående möte, tas upp på dagordningen vid mötet i november. 
 
§7                Skrivelser 
En skrivelse från ABF ang medlemsavgifterna från 2011 Rune Edström tar hand om 
det.  Det skulle också vara ett Halvårsmöte den 28 november i Härnösand. Anne-Sofie 
Höij deltar på detta. 
 
Från förbundet hade det kommit Månadsblad och Stadgar, samt Remiss ang de 
Personliga ombuden. 
 
En kurs om ”Hjälp till självhjälp” 
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§8 Rapporter 
a) Anne-Sofie tog upp att det var en konferens den 7 oktober i ABF-huset Stockholm. 
Riktlinjer för ”värdig vardag”. Kerstin Karlsson och Anne-Sofie Höij önskar åka. 
Kostnaden är 400 kr/pers. Mötet beviljade detta, mot att det sedan kommer en skriftlig 
rapport. 

Från lokalföreningarna: 

Sundsvall  
Onsdagsutflyker har gjorts hela sommaren. Annars har det varit lugnt under sommaren. 
Föreningen känner sig lite orolig över det nya bidragssystemet. 

Timrå 
Tisdagsutflykter har fungerat som vanligt. En större utflykt till strutsfarmen utanför Ö-vik 
har gjorts. Föreningen har haft öppet hela sommaren. Kommer att på torsdagar börja 
med tipspromenader med lunch. 

Örnsköldsvik 
Rune Edström har hjälpt föreningen med bokslut. Den förra styrelsen fick ej 
ansvarsfrihet. Vid årsmötet valdes Anita Stigebrand till ordförande. Ett samverkansavtal 
har gjorts med kommunen. Jonas Andersson från förbunden skall hjälpa till, så att 
föreningen kommer på fötter igen. 

Sollefteå 
Verksamheten har fortsatt som vanligt. Det gjordes en utflykt med lunch veckan efter 
midsommar. Föreningen har haft stängt 14 dagar under sommaren. 
Det serveras mat 3 ggr i veckan. Föreningen har haft studiebesök från HSO, där 
föreningen fick ett bidrag från en nedlagd förening till ett ljusrum. 

Härnösand 
Har inte haft något öppet under sommaren. En grillfest planeras i september, samt att 
det planeras ha öppet en dag/vecka. 

b) Övriga rapporter 

Björn Hoffman berättade att Riksförbundet vill besöka Västernorrland. En Aktivitetsdag 
planeras med kvinno- och mansprojektet. Meddelar senare när det blir av. 
                                                                                                      

§ 9 Ekonomisk rapport 

a) Solveig Westling tog upp om att det var dags att betala den årliga avgiften för 
distriktets domän. Rune ordnar det. 
 
b) Rune fixar också så att Solveig Westling får ersättning, för utlägg till förfriskningen på 
styrelsemötet, samt att hon också får ett inköp av färgpatroner till sin skrivare. 
 
c) Distriktet har fått 24.000 kronor från HSO och det finns just nu 48.000 på kontot. 
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§10              Folkhälsoprojektet 
Ett förslag från Johannes Dock  (folkhälsoprojektet Landstinget godkändes. 
Distriktstyrelsen uppmanar varje förening att det görs en ordentlig redovisning av de 
medel, som delas ut. 

§11 Övriga frågor 

En kurs planeras på ABF Härnösand, där föreningarna får kännedom om FN-
kommissionen. Samt att vi får mer kunskap om hur vi skall visa att vi finns. Datum är 
utsatt till den 28 september kl 13-16 i Härnösand. 
 
Rune tog upp om en kursplan han hade gjort om utbildning av styrelsemedlemar och 
nya styrelsemedlemmar. Har visat Jonas Andersson på förbundet detta och dom var 
intresserad av materialet. När dom kommit överens, kan vi planera en kurs senare. 
 
Med hänvisning till protokoll från den 28 april 2011. Så tog det upp om att det skulle 
bildas en grupp av 1 person från varje avdelning till valberedning. Förslag från 
distriktsstyrelsen är att valberedningen internt väljer ordförande och att föreningarna 
själva väljer representant. Bordlades till nästa möte. 
 
§12              Nästa möte 
Är sedan tidigare bestämt till 17 november på RSMH Sundsvall kl 18:00. 
 
§13              Mötets avslutande 
Anne-Sofie Höij tackade alla och avslutade mötet. 
 
                                                                                                                           
 
 
Vid protokollet 
 
 
Solveig Westling 
Sekreterare 
 
Justerare 
  
 
Rune Edström                                     Stina Danielsson 


