
 STYRELSEMÖTE- Hjärnkoll Västerbotten 

 
PROTOKOLL 

 
DAG:    Torsdag 3 februari 2022 
TID:    18.00 -20.30 
PLATS:   Videomöte Teams 
DELTAGARE:  Lage Grankvist, Torbjörn Olofsson, Birgitta Johansson, 

Anna Sauren, Mikael Sandlund, Mats Hansi, Britt-marie 
Malm. 

 
- Mötets öppnande 

 Lage Grankvist hälsar välkommen och öppnar mötet. 
- Val av mötesfunktionärer 

● Sekreterare Britt Marie Malm  
● Justerare Torbjörn Olofsson  

- Dagordningens fastställande 
 Mötet godkänner föreslagen dagordning. 

- Föregående Protokoll Bilaga 1  
 Mötet godkänner föregående protokoll och lägger det till handlingarna.  
 
Rapporter 

● SKOOP enkät arvsfonden, Bilaga 2 
 Besvarad av Torbjörn 

● Spridningskonferens med deltagande från oss Bilaga 3 
 Vi deltog med en seniorambassadör 

● FoU Panelen Bilaga 4 
 FoU Panelen fortsätter sitt arbete. 

● Stora Nolia, Bilaga 5 
 Hjärnkoll Norrbotten är tillfrågade om samverkan på Nolia -22, Piteå. 
 Vi deltar oavsett svar från dom.  

● Senior mässan, Bilaga 6 
 Hjärnkoll Norrbotten är tillfrågade om samverkan på Seniormässan -22, Umeå. 
 Vi deltar oavsett svar från Norrbotten. 

● Funktionsrätt, Bilaga 7, Bilaga 8, Bilaga 9  
 Det har varit digitala samverkansträffar där Lage Grankvist har deltagit.  

● Ambassadörer och Munkviken, Bilaga 10 
18-20/3 -22 bjuds alla utbildade ambassadörer in till en utvecklingshelg/utbildning på 
Munkvikens kursgård.  

  
● Nätverken, Bilaga 11 

 Vad har hänt med Nätverken? Vad kommer att hända? 
Vi skickar ett upprop till Monica Wahlström om vår vilja till samverkan med 
de tre nätverken i länet.  
Beslut:  

● Psykeveckan, Bilaga 12 
Vi har ännu inte fått någon information om Psykeveckans framtid från Monica 
Wahlström. Vi skickar frågan till Monica Wahlström och uppger vår vilja att 
Psykeveckan ska fortleva och vår vilja att vara delaktig part i planering och 
genomförande av framtidens Psykevecka.   
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 STYRELSEMÖTE- Hjärnkoll Västerbotten 

● Uppföljningsrapport Psykisk hälsa Västerbotten, Bilaga 13,  
o Synpunkter Mikael S, Bilaga 14 

Mikael Sandlund lyfter frågan för information. 
● Motion årsmötet, Bilaga 15 

 Motionen kom in för sent för att hanteras som en motion. 
 Varje medlemsförening har ansvar för sina medlemmar och ansvarar för 
medlemsvården.   

● Peer Support, Bilaga 16, Skrivelse till Regionen, Bilaga 17 
 Information. 

Marjet Gustavsson informerar mötet om pågående arbete med 
implementeringen av Peer Support i S. Lappland.  
Föreslår att vi ska erbjuda Peer Support på arvodesuppdrag. 
Länsstyrelsen har medel att ansöka till integrationsarbete. 
Ska Hjärnkoll ansöka om medel för att kunna erbjuda Peer Support i 
migrationsarbete. 

● Vox vigor, Bilaga 18 
 Väntar på besked från Allmänna Arvsfonden 

● Ambassadörer /Informatörer, MHFA-utbildning 
Ett antal ambassadörer, informatörer och Peer Supporters deltog på MHFA-
utbildning på Medlefors under december -21. 

● Projektläge 
o Patientråd (Patientforum) 

Projektgruppen, Lage Grankvist, Torbjörn Olofsson, Max Malm och Mats 
Arndzen, har träffat företrädare på psykiatrin under -21. Representanter 
för Hjärnkoll ska göra en tidsplan för rekrytering, utbildning och 
implementering. Sara Oskarsson Hannuksela är vår mottagare för 
psykiatrin. 

o Brukarforum (Utveckling av brukare delaktighet i kommunala 
omsorgsverksamheter) 

Brukarforum verkar bland kommuner och verksamheter utanför vården. 
● Hjärnkoll/Brukarråd i Norr, ex insatskatalog Bilaga 19 

Information från träffen som varit med Västernorrland, Jämtland, 
Norrbotten.  

● Folkhälsobidrag redovisats 2022-02-02 till Regionen, Beviljade hälsobidrag 2021, bilaga 
20, Beviljat 2022, bilaga 21 
 Information. 

● Suicidpreventiv strategi, Bilaga 22 
 Information 

● SKR överenskommelsen, Bilaga 23 
Information  

● Ny hemsida – Max Malm 
 Max Malm visar den nya hemsidan, hur den ser ut och funktioner. 

● Årsmöte Hjärnkoll Västerbotten – tidpunkt? Hur (digitalt/ telefon)? 
 Mötet delegerar planering och arbete med årsmötet till AU. 
 Valberedningen har påbörjat sitt arbete.  

● Årsmöte Riks? 
 Lage Grankvist deltar digitalt på årsmötet. 

 
- Ekonomi, Socialstyrelsen (Projektresultat), (Projektbalans) Föreningen i samverkan  
- ( Projektresultat) , (Projektbalans)  
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 STYRELSEMÖTE- Hjärnkoll Västerbotten 

 Torbjörn Olofsson informerar om föreningens och projektens ekonomi. 
- Beslut m.a.a. rapporter 

● Peer Support styrelsen är positiv till att kunna lämna arvodesuppdrag till Peer Support 
under förutsättning att grundsynen om att en anställning är syftet och blir målet.  

● Peer Support styrelsen är positiv till möjlighet att använda Peerar i integrationsarbetet 
och undersöka om det finns medel att söka för detta hos länsstyrelsen. 

● Årsmötet, Styrelsen delegerar planering och arbete med årsmötet till AU 
● Årsmötet riks, Lage Grankvist deltar digitalt på årsmötet 

 
 

- Övriga frågor, 
 

 
Inför Valår 2022 
Tänk ut några frågor och välj ut några regionala politiker, fråga, filma och lägg 
ut på hemsidan och sociala medier.  
Debatt med politiker.  
Ska pengar ämnade till målgruppen hamna i regionens svarta hål? 
Vad tänker ni om hur primärvården fungerar för målgruppen. 
 
Folkhälsokonferens 6 maj, 2022. 
Britt-marie Malm representerar föreningen och berättar om vårt arbete.  
 
Heart Mix 
Gruppen fortsätter träffas. Skoltid får inte längre användas så gruppen träffas 
kvällar och helger. Socialtjänsten rekommenderar gruppen till barn och unga.  
 
Attention-Skellefteå 
Hjärnkoll kan gå in med medel till den utbildningshelg som Attention-
Skellefteå ska hålla i sept.-22.  
 
OCD-föreningen 
Hjärnkoll kan gå in med medel till ett läger som OCD-föreningen Umeå och 
Norrbotten ska arrangera under sommaren -22.  

 
- Nästa möte 

 Nästa möte: Årsmöte. Kallelse skickas ut.  
- Mötets avslutande  

 Lage Grankvist avslutar möte och tackar för deltagande. 
 
 
 
 
_________________    __________________ 
Sekreterare     Justerare 
Britt-marie Malm    Torbjörn Olofsson   
  

Signature:

Email:

Britt-marie Malm

samordnare.hjarnkollvb@gmail.com
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