STYRELSEMÖTE- Hjärnkoll Västerbotten
DAG:
Måndag 23 Maj 2022
TID: 12.00 -15,00
PLATS:
Funktionsrätt, Mariehemsvägen 7 N, 906 54 Umeå
DELTAGARE: Lage Grankvist, Torbjörn Olofsson,
Birgitta Johansson, Mats Arndtzén,
Linda Eliasson/Burman, Anna Sauren
Adjungerad: Britt-Marie Malm
PROTOKOLL
- Mötets öppnande
Lage Grankvist öppnar mötet och hälsar välkommen
- Val av mötesfunktionärer
● Sekreterare Britt Marie Malm
● Justerare Torbjörn Olofsson
- Dagordningens f astställande
Mötet godkänner dagordningen
- Föregående Protokoll, Styrelsen 3 februari 2022, Årsmötet 23 april 2022, Konstituerande
23 april 2022

Mötet godkänner föregående protokoll och det läggs till handlingarna
-

Rapporter
● Ny hemsida – Max Malm
Hemsidan är under uppbyggnad
● Ambassadörer /Informatörer
Planerar för grundutbildning på Piteå havsbad tillsammans med Norrbotten och
Riksförbundet för ambassadörer 22-23 september samt 7 oktober.

Ambassadörsträff i Munkviken har utförts under våren.

Hjärnkoll förbundet, Supporter och Kompetensprofil
Mötet informeras om de nya dokumenten och tanken med dom.
● FoU Panelen, Möte 220228, möte 220331, möte 220506
FoU-panelen fortsätter sitt arbete
● Psykeveckan, ex Umeå
Umeå - Hjärnkoll har samlat en grupp med ambassadörer och representanter från
medlemsföreningar för att planera för Psykeveckan i Umeå.
Skellefteå - den forna arbetsgruppen fortsätter.
S Lappland - Hjärnkoll har bjudit in till ett första möte där många från olika
kommuner, organisationer och egenerfarna deltog. Ett nästa möte är inbokat.
● AU har beslutat att stödja medlemsföreningarna i Hjärnkoll med ett aktivitets och
samverkans bidrag på 10 000 kr var.
Information lämnas till mötet
● Nätverken, träffar
Planeras för Nätverksträffar i Umeå, Lycksele och Skellefteå. Få anmälda men de
kommer att utföras.
● Peer Support, Nyanställning Ann Velin
Ann Velin har en visstidsanställning på 25% i Norsjö kommun under 2 månader som
peer supporter i SIKT-projektet.
●

En teams-träff planeras 24/5 samt en fysisk träff under hösten
● Vox vigor, meddelande
Arvsfonden fattar förmodligen ett beslut på sitt möte 1 juni -22. Mer information
kommer
● Projekt
o Patientråd (Patientforum) Fredrik Renberg plus Planen
Fredrik Renberg, klinikchef i Skellefteå, tar frågan till Länsgruppen,
(psykiatriska kliniker i Umeå, Skellefteå, Lycksele).
o Brukarforum (Utveckling av brukare delaktighet i kommunala
omsorgsverksamheter
o Nyanlända, godkänd ansökan länsstyrelsen, start augusti 2022
o ZOE Fallbom arvsfonden ans ökan
Mötet informeras om det digitala motet med Zoe Fällbom.
Vi önskar mer information. Brittis kontaktar Zoe.
● Anhörig skap, Föreläsning
Information om det material om anhörigstöd som RSMH i samarbete med ABF. Finns
tillgängligt på internet för alla.
● Mikael Sandlund, RPO
Information utgår
● Mässor, Seniormässan, Åsele, Nolia, Föreningsmässa
Seniormässan ⅘ - en bra dag där det skapades många nya kontakter. Dagen utfördes
i samarbete med Hjärnkoll i Västernorrland och Norrbotten samt Katarina Lindahl
deltog från Riksförbundets Seniorverksamhet.
Åsele - Samordnaren planerar för Åsele marknad.
Nolia - samordnaren planera i samarbete med Norrbotten
Föreningsmässa i Umeå - Torbjörn planerar för detta i samråd med intresserade
ambassadörer
● Ordförande möte förbundet 4 maj, dagordning, frågor svar, organisation, swot
analys, riskanalys
Information
● Funktionsrätt, samverkan regionen , hälsa neurologisk skada , röstning , Valet
Information pågående aktiviteter
● Norra regionen träff,
Det bjuds in till kontinuerliga möten. Senaste mötet presenterades Jämtlands nya
samordnare Emelie Rydebjörk
● Certifikat försäkring, olycksfall, villkor
Vi är försäkrade under funktionsrätt . Se länk
● Föreningen Mind
Mind kan inte vara medlemmar i Hjärnkoll då de inte har någon lokalförening utan är
organiserade på ett annat sätt.
● Årsmötet riks, dagordning mm
Information, se länkar
- Ekonomi, Socialstyrelsen (Pro je ktre su lta t), (Projektbalans) Föreningen i samverkan
- ( Pro je ktre su lta t) (Projektbalans)
Torbjörn Informerar
- Beslut m.a.a. rapporter
- Övriga frågor,
Samordnaren behöver ett kontor.
Beslut: AU arbetar vidare med frågan ang. kontorslokal i Skellefteå

- Nästa möte
31/8 kl 12.00 i Skellefteå
- Mötets avslutande
Lage Grankvist avslutar mötet och tackar för deltagande
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Britt-Marie Malm
Sekreterare

Torbjörn Olofsson
Justerare

