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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE 2011-11-24
Plats: RSMH Sundsvall
NÄRVARANDE: se bilaga
§1
Mötets öppnande
Anne-Sofie Höij öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Upprop. Närvarolista
En närvarolista fylldes i.
§3
Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
§4
Val av 2 justerare att justera dagens protokoll
Till justerare valdes Björn Hoffman och Susanne Backman (Sundsvall)
§5
Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
§6
Skrivelser
Halvårsmöte ABF Västernorrland. Anne-Sofie är anmäld.
Från förbundet hade det kommit Månadsblad.
ABF fyller 100 år. Vill att vi beställer en jubileumstavla. Avslogs p g a dålig ekonomi.
Lades till handlingar
§8

Rapporter

a)

Från lokalföreningarna:

Sundsvall
Finns stor press på föreningen, p g a nedraget anslag från kommunen. Försöker
påverka politikerna genom tidningar. I övrigt har föreningen sportaktiviteter samt
Matcirkel.
Timrå
Verksamheten pågår som vanligt. Det har börjats med Tipspromenader där många
deltar. Föreningen hade ett julbord den 20 december. Föreningen planerar även för
utflykter nästa år.
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Sollefteå
Föreningen har Lunch 3 dagar/vecka. Håller på att arbeta med att iordningsställa ett
Ljusrum. Har börjat med konstpromenader inom föreningen (folkhälsoprojektet).
Föreningen hade också julbord.
Projektet ”Passet” där det ordnas sysselsättning för ungdomar upphör sista juni.
Alternativen är om förbundet fortsätter eller om det tas över av kommunen.
Kramfors
Lite låg besökfrekvens. Föreningen har öppet måndag-torsdag mellan klockan 12-16.
Förening har 60 medlemmar. Oroligt för ekonomin.
Folkhälsoprojektet drivs i form av promenader och sopplunch.
Ett julbord till subventionerat pris hade föreningen också
Härnösand
Den 8 december kommer föreningen att visa en hjälpmedelsfilm i Gula villan. Det bjuds
samtidigt på en skinksmörgås.
Eventuellt tänker föreningen starta upp ett folkhälsoprojekt på torsdagar nästa år.
Lite dåligt intresse inom föreningen.
Örnsköldsvik
Rune Edström rapporterade att den anställde är uppsagd fr o m 31 december. Då kan
verksamheten omorganiseras. Den 7 december har dom årsmöte. Rune och Johan
Andersson skall närvara.
Ingår i folkhälsoprojektet med motionspass och halva lunchpriset.
Ånge
Håller till i Villa Gille. En anställd av kommunen driver verksamhet. Har ingen styrelse,
men har personligt ombud på gång.
b) Övriga rapporter
Det skall ske en kompetenshöjning inom kommun och Landsting Det avsattes 3,9
miljoner av Miltonpengarna till vårt län.
En samverkan mellan kommun och Landsting startades 2010. En ny utbildning startade
den 30 september.
Utbildning inom neuropsykiatrin.
Läkemedelsutbildning i Örnsköldsvik och Härnösand.
Det görs brukarrevisioner även på psykkliniken i Sundsvall.
En utbildning inom Psykiatri & Återhämtning i Kramfors 2012.
c) En dag angående Metabola syndrom och psyket hälls i Stockholm 10 oktober.
Mediciner höjer blodtryck, binder fett och höjer blodsockernivån. Hänvisningar mellan
psykvård och distriktsvård. Planeras en utbildning. Anne-Sofie tar upp det med
landstingsråden.
Den 7 november skall det vara en träff om ”Värdig vardag efter psykiatrin” Se mailen
från Socialpsykiatrin och ev lägga upp på hemsidan.
Skall ta reda på mer fakta och ta upp det igen.
Rapport från förbundsrådet. Se förbundets hemsida rsmh.se.

”Diskussion om principfrågor”. Bordlades.
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§8
Ekonomisk rapport
a) Det finns 45.100 kronor på kontot.
Planering av studier i Backe påbörjas. Rune Edström kollar med Tore Hansson ev
febr/april nästa år.
b) Ett förslag på Rollups för 1045 kronor. Storleken är 80x200 cm och används vid
utställningar. De föreningar som har ekonomi köper själva.
§9
a)
b)
c)

Val av representanter som bordlagts på tidigare möten
Val av ombud och ersättare till ABF-Västernorrland
Anne-Sofie Höij fortsätter. Ordinarie och ersättare väljs nästa årsmöte.
Val av valberedning
Valberedning nomineras av föreningar till nästa styrelsemöte.
Val av studieansvarig
Mötet valde Rune Edström som studieansvarig fram till årsmötet.

§10
Övriga frågor
14 december mellan 10-12 har vi träff med Landstingsråden. Verkställande utskottet
åker för distriktet. Förslagsvis sänds 1 från varje förening. Meddela Anne-Sofie vilka
som kommer.
Den 28 november är det Psykiatrins dag i Sundsvall på konferenscentret.
§11
Nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 16 februari kl 18:00 i Kramfors. Årsmötet bestämdes till
den 26 april 2012 i Sollefteå.
§13
Mötets avslutande
Anne-Sofie Höij tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet
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