Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-01-08
Närvarande: Elisabet Aguado, Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Siv
Eriksson, Arja Niskala, Lars-Erik Palm.
Valberedningen deltog under punkt 6: Agneta Hellne, Kenneth Nyqvist,
Hedvig Svedlund.
Gäst: Martha Torell.
1. Mötet öppnas. Val av mötesordförande.
Mötet öppnades och till mötesordförande valdes Lars-Erik Palm.
2. Val av sekreterare.
Till mötessekreterare valdes Ulla Elfving Ekström.
3. Val av justerare.
Till justerare valdes Elisabet Aguado.
4. Dagordningen fastställdes enligt nedan.
5. Protokoll från styrelsemötet 4 december , AU-protokoll 4 december och AU-protokoll 11 december gicks igenom och frågor besvarades. Inget info-brev och inget månadsbrev förelåg.
Inga synpunkter på styrelseprotokoll 20 november och infobrev
nr 8 inkom.
6. Rapporter
- Valberedningen rapporterade att arbetet med att skaffa nya
styrelsemedlemmar pågår; Janine S är tillfrågad och funderar,
Lars E ska träffa Marie A, Siv pratar med Kerstin H, Hedvig pratar
med Fredrik G och vi alla försöker hitta intresserade personer.
-Siv och Ulla rapporterade om försöket att närvara 4 kvällar på
Serafens enhet för nyinsjuknade. Försöket kommer att utvärderas.
- Fondgruppen informerade om sitt arbete med fondmedel. Hela
beloppet 75.000:- är beviljat och hittills är 40.000:- utbetalat.
Fondgruppen tar reda på när nästa ansökningstid är och gör en
ny ansökan. Till IFS/CS instruktion för ansökan skall tillfogas att
ersättning för redan inköpta saker inte kan fås i efterskott och att
original- kvitton måste lämnas in.
- Arja informerade om sin medverkan i föreningen PAR (Patienter
och Anhöriga i Rättspsykiatrin).

- Elisabet rapporterade från stadens nya delaktighetsprogram
för personer med olika funktionsnedsättningar. Delaktighetsprogrammet är nu ute på remiss och trycker mer på rättigheter än tidigare. Det är uppdelat i sju olika fokusområden. Elisabet har via Östermalms FH-råd lämnat synpunkter bl.a. på
rätten till stöd- och gruppboenden enligt SoL och att dessa boenden ska ha internetuppkoppling.
7. Beslut om fördelning av ansökta fondmedel:
Person 5 beviljas efter gjord komplettering 4.900:- till mat,
klocka, telefon, konstmaterial och konstutställning.
8. Nästa styrelsemöte måndag 5 februari 2018 kl.15.00-17.30.
OBS mötet ändrades efter styrelsemötet till torsdag 15 februari kl.14.30 – 17.00.
9. Diskussionsfrågor:
a. Föranmälda frågor:
- Årsmötet: Inbjudan till 26 februari är utsänd, motioner ska vara
IFS/CS tillhanda senast 12 februari. Verksamhetsberättelsen ska
skickas ut till alla medlemmar vecka 7.
- Angående resa till Valle Marina har framkommit att Radiohjälpen, som bidragit med omkostnader för medföljare, inte längre
ger bidrag till utlandsresor. Lars E undersöker om det finns andra
bidragsgivare.
b. Övriga frågor: Elisabet tog upp läget för ”Självvald inläggning”.
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