
PROTOKOLL 

Styrelsemöte Hjärnkoll Västerbotten 

DAG: Onsdag 03 juni 2021 
TLD: 18.00- 20.30 
PLATS: Telefon och videomöte 
DELTAGARE: Torbjörn Olofsson, Lagc Grankvist, Mats Hansi, Anna 
Sauren, Brittis Malm, M ikael Sandlund 

Mötets öppnande 
Lage Grankvist, ordförande öppnar mötet och hälsar välko11111a! 

Val av mötesfunktionärer 
Mötet väljer Britt Marie Malm till sekreterare 
Mötet väljer Torbjörn Oloj!sson tilljusterare 

Dagordningens fastställande 
Mötet.fastställer dagordningen 

Föregående Protokoll Bilaga 1, Bi laga 2, Bilaga 3 
Mötet godkänner.föregående protokoll och lägger det till handlingarna 

Ansökan folkhälsobidrag, Bilaga 4 

Kontakt har tagi1s av regionen dock har ännu inget beslut ko111111i1. 

Rapporter 

• Socialstyre lsen återrapportering 2021, In lämnad Bilaga 5 a. och Signering Bilaga 
Sb 
Mötet informeras om att bidraget.fi·ån socialstyre/sen för 2020 blivil godkänt 

• Mikael Sandlund: rapport + "uppdrag" frå n RPO psykisk hälsa Norra regionen, 
Bilaga 6a, Bilaga 6b 

Mikael Sandlund rapporterar/rån RPOs senaste möte. Bl a att tillsammans se pc/ 
möjligheter att samordna och stödja varandra för alt klara m · den uppskjutna 
vården. öka tillgängligheten och även i ett längre perspektiv styra viss V(trd till 
olika enheter inom norra reg ionen. Områden som skulle kunna bli aktuella är 
kanske ätstörningar, ADHD utredningar mm. När det gäller utvecklingsarbete -
inget ny tt. Mikael lyfte lyft bristen på forskning avseende hrukari1?flyta//de. Nästa 
gå//g kommer mötet lyfta.fråga// 0 111 brukarin.f~vla//de. Sand/u//d. 

Brukarrepresentanterna (Mikael och Malin Malm) ska.föm1edla i1?/omzatio111ill 
alla de norrländska länen. Det ör ett problem då vi inte vet ve111 som är 
mottagare av i1?fånnatione11 i Norrbotten 

• Demokrativeckan Länsstyrelsen, Våra synpunkter: Bilaga 7a, Bilaga 7b 
Torbjörn Olo.f:S.son har svarat påJi·ågan om vilka viktiga ämnen vi anses ska tas 
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upp. Vi har även.föreslagit Mårten Jansson och Anders Printz som/öreli.isare 

• Demokratistugan 
Björn Ugglem och Tima Järpeskog och Maria Karlsson ska(äreläsa under 
Demokratistugan och även representera Hjärnkoll i Storuman. 

• T räff våra rnedlemsföreningar - fö rs lag samordnaren, Bilaga 8 

Vi planerarför en gemensam dagfar våra medlemsföreningar under hösten -2 i. 

• Samarbete suicid M ind, Bilaga 9 

Mind (Mona Wennberg) och Reg ionansvarig (Emma Wasara) i suicidprevention 
samverkar. 

• Länsstyrelsen - Kunskapsstöd om skärmtid, digitala spel och spel om pengar etc .. .. , 
Bilaga 1 Oa, Bilaga 1 Ob 
Informationen har skickats ut till vclra 111edle111s/oreningor. 

• Arvsfond en "Välkommen hemifrån" Mats Hansi - omdisponering, Bilaga 11, 

Bilaga 11 a, pågående arbete 
Mats Hansi informerar. Projektet har.fått godkänt altfortsälla till 3 I augusti. 
Digitala möten har hållits, dock med mindre deltagare än då det var.fj;siska 
möten. Under sommaren ko111111erfj1siska möten att hållas utomhus. 

!-{järnkoll-Västerbotten kommer att bjuda in deltagarna på de olika orterna till 
en avslutningskväll i augusti där vi också in~juder till deltagande 1föreningen. 

• Ambassadörer I informatörer I - planer, Bilaga 12 

Samordnaren planerar.för alt besöka ambassadörerna u11de1 · som111are11. Gärna 
kunna göra besök på respektive ambassadörers hemorter. 

• Peer Support Södra Lappland - Ansökan, Bilaga 13a, Bilagr?i 13b 
Ansökan 0111 Peer Support i S Lapp/and är godkänd. 

• Pccr Support (liink) 
Britt is Malm ger i1?formatio11 om liiget ang. Peer Support i länet. 

• P rima Södra Lappland, Bilaga 15 
Prima i Södra Lapp/and har inte kommit igång ännu 

• Inbjudan digitala samtalsträffar- samarbete kyrkan, Bilaga 16 
Malå och Sorsele OK - Vi har haft tre tri!fTar - uppskatta 01· s1'e11ska Åyrkon. 
RSMH:s material har använts. 

• 5 maj , 5 min våga prata psykisk (o)hälsa, Bilaga 17a, Bilaga 17b, Bilaga 17c, Bilaga 
17d 

A111bassadörerna deltog 111ed olika inlägg i sociala medier, Radio Västerbotten etc. 

• [nbjudan lanseringskonf erens for Nationella vård- och insatsprogram for psykisk 

hälsa (VlP), Bilaga 19 
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Mötet tar del av informationen. 

• NNNP utbildningseftermiddag 27 /5 2021, Mats Arndtzen, Au-beslut, Bilaga 20 
Mötet tar del av informationen. 

• FOU pane len, Bilaga 21 a, Bilaga 21 b, Bilaga 21 c , 

Mötet tar del av informationen och tar del av den n.1•a brosc/1rre11. 

• Riksförbundet Hjärnkoll årsmöte, Bilaga 22a, Bilaga 22b, Bilaga 22c 
Mötet tar del av handlingar och infor111atio11e11. 

• Anmält intresse för MHFA-instruktörsutbildning., BilagJ 23 
Hjärnkoll har anmält en deltagare, Maria I-I Oppman, till MHFA -utbildningen. 

• Erhå llna bidrag - ekonomisk disposition, Bilaga 24 
Torbjörn Olofsson il?formerar möte/. 

• Psykcvcckan, Mj_gls.~_J_on~, C:::JlnJiU.9 __ 01s_~on, M§rn.@ill~l!ström 
De digitala föreläsningar som hållits av ovanstående ambassadörer har varit 
uppskal1ade och välbesökta. 

• Digita l Nätverks träff för S Lappland. 15 april, Se bifogad in' 'jL,c!d ~ 
Trifffen genomfördes och var mycket uppskattad av både olika personalgrupper 
och de ambassadörer som deltog. 

• Digital Nätverksträff NPHU , 27 april. Forgaende minnesanteckningar brukarrad, 
Innevarande mötesanteckningar 
Torbjörn Olo.f~son i1?fonnerar om mötet. 

• Träff med Specialistpsykiatrin i Regionen 23 mars, Minnesanteckningar 
• Träff med specialistpsykiatrin i Regionen 1 juni. Förslag till dagordning 

Mötet informeras om träffarna. 

• Ordförandemöte Funktionsrätt. Dagorc1ning 
Lage Grankvist varförhindrad alf delta denna gång. 

• Patientråd, Styrdokument 
Mötet får i1?fonnation om det pågående arbetet som pc/gcir 

• Ekonomj, Socialstyrelsen (Projektresultat och balans), 
• Föreningen i samverkan (Projektresultat och balans) 
• Arvsfondprojektet Välkommen hemifrån ( Projektresultat och balans ) 

Beslut m.a.a. rapporter 
Övriga frågor, 

Nästa möte 
Nästa s tyrelsemöte J 19 kl. J 8. 00 - 20. 00 Länk till 111ötet nar s11icka1s ut. 
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Mötets avslutande 
Lage Cra11k1 ·is1 avslutar mötei och rarkar/dr deltagonder. 

~JJJ--
Britt-marie Malm 
Sekreterare 




