Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-09-19
Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Siv Ericsson, Kerstin Hallman, Arja
Niskala, Lars-Erik Palm, Gustav Rehnby.
Närvarande vid § 6: Karina Axe.

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 Kerstin Hallman.

4. Dagordningen fastställdes.

5. Protokoll från styrelsemötet 23 augusti, AU 16 augusti och 11 september,
månadsbrev aug-sept och info-brev nr 5 gicks igenom och frågor besvarades.

6. Rapporter:
Karina rapporterade om Steg för Steg med utgångspunkt från månadsbrevet.
Från ESL-gruppen rapporterades att bokens text snart är färdig. Sedan återstår grafisk utformning och tryck. Till detta kommer pengar att sökas.
Gustav informerade om Alviks psykosmottagnings samverkansråd som initierat programmet ”Fråga doktorn om schizofreni/ psykoser” i STV 1. Samtal
om psykoser med utgångspunkt från Gustavs erfarenheter. Mottagningen
planerar Öppet Hus i mars-april nästa år.
Lars-Erik rapporterade från SSP brukarråd som kommit igång med de två teman som tagits fram. Rådet ska arbeta tillsammans med två Bisam och två
sektionschefer. Lars-Erik tar på nästa brukarråd upp frågan om Svante Nygrens synpunkter på begreppet omvårdnad.
Arja informerade om sitt deltagande i rättspsykiatrins brukarråd för föreningen PAR (Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin).
Ulla rapporterade om ett tack från Läkare utan gränser. En gåva skänktes till
Eva Genells begravning.

Lars-Erik, som är IFS/CS representant vid PO Innerstaden och PO Söderort,
refererade Schizofreniförbundets/RSMHs genomlysning av PO. Förbundets
kritik riktar sig främst mot att personer med neuropsykiatriska diagnoser
trängt undan den ursprungliga målgruppen. PO Innerstaden och PO Söderort
kommer att avslutas och samordnas med ävriga PO-verksamheter i Stockholms stad. Finsam kommer att vara ledningsgrupp för hela verksamheten.
IFS/CS bör då få en plats i Finsam. Lars-Erik och Ulla bevakar frågan.
7. GDPR. Inget att rapportera.

8. Beslöts att:
1. Ansökan på 200.000:- görs till ”Uppdrag psykisk hälsa” i Stockholms stad”.
2. Ansökan på 1,1 milj. görs till Socialstyrelsen.
3. Styrelsen har en halvdag om värdegrund, policy, m.m. 7 november kl.13.30
– 16.00 under Lars-Eriks ledning. Karina bjuds in.
4. Ny dator ska inköpas till föreningens skrivbord till en kostnad av 3-4.000:-.

9. Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 31 oktober kl. 13.30-16.00.

10. Diskussionsfrågor.
a. Föranmälda frågor:
Föreningsmöten/öppna hus? Karina tillfrågas om samordning med
Steg för Steg.
IFS/CS medverkan i FH-råd. Gustav är intresserad av att nomineras till Norrmalms FH-råd.
Frågan om controller? Siv frågar Britt. Vi begär en fördjupad revision vid bokslutet.
b. Övriga frågor:
Inga frågor kom upp.

11. Mötet avslutades
Vid protokollet,

Justeras,

Ulla Elfving Ekström

Kerstin Hallman
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