Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-08-22
Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Siv Ericsson, Kerstin
Hallman, Arja Niskala, Lars-Erik Palm, Gustav Rehnby.
Närvarande vid § 6: Karina Axe, Bength Norberg.
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 Lars Erdner.
4. Dagordningen fastställdes.
5. Protokoll från styrelsemötet /planeringsdagen 30 maj, AU 14
juni , månadsbrev maj-juli och info-brev nr 4 gicks igenom och
frågor besvarades. Protokollet från 30 maj diskuterades och styrelsen vill att protokollen ska vara synliga på hemsidan. Styrelsen
uppmärksammades på punkten 1 i AUs minnesanteckningar från
14 juni.
6. Rapporter:
Karina gick igenom månadsbrevet om Steg för Steg.
Lars-Erik rapporterade från SSP brukarråd att två nya organisationer, Equal och Brukarföreningen tillkommit. Rådet arbetar i arbetsgrupper: 1. SIP, vårdplaner, m.m. 2. Samarbete psykiatri-somatik. I sommar har SSP haft brist på sjuksköterskor.
Siv rapporterade från ESL-gruppens 4-timmarsmöte att gruppen
godkänt Hans Ns förslag till upplägg och text. Lars E var mycket
imponerad av förslaget. Steg för Steg har nu en grupp för utveckling av ESL-metoden. Där ingår Anders, Martha och Bornita. Vid
behov kan de också kalla in Ullabritt.
Siv rapporterade från fondgruppen som har några 100 kronor
kvar. I februari skickades en redovisning och en ny ansökan till
Timmermansorden. Ansökan visade sig inte ha kommit fram. I
augusti skickades kopior som ska behandlas under september.
7. GDPR. Steg för Steg har gjort avtal med alla sina kunder. Annars
inget nytt. GDPR-pärmen står i bokhyllan i föreningsrummet.

8. Beslöts att:
Inget fanns att besluta.
9. Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 19 september kl. 13.3016.00.
10.

Diskussionsfrågor:
a. Föranmälda frågor:
Föreningsmöten/öppna hus hänskjuts till AU.
Diskussion om värdegrund, etik, visioner m.m. Föreslogs att
Ullabritt Zoannos tillfrågas leda en halvdag om detta.
b. Övriga frågor:
Inga frågor kom upp.

11.

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Ulla Elfving Ekström
.

Lars Erdner
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