Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-10-31

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 19 september, AU 9 oktober och info-brev nr 6
gicks igenom och frågor besvarades.
I samband med genomgången av infobrev 6 diskuterades alternativ till slutenvård, brev från AU till NSP med begäran om statistik på beläggning, antal
patienter och vårdtiden för dessa.
6. Rapporter:
- Karina rapporterade om Steg för Steg. Vårschemat är klart, nya cirkel är
bl.a. engelska grund och att nya skärmar är inköpta till datasalen.
Karina och Bength har varit på Tillväxtverkets sociala företags-dag i Göteborg. Karina, Anders, Frida, Hillevi och har besökt Schizofreniförbundets
kansli. Ordförande Margaretha Herthelius, förbundssekreterare Kristina Kleinert och Ulla EE informerade om verksamheten.
Slutrapporten till Famnas e-hälsoprojekt är under arbete.
Stödpersonerna och själverfarna medarbetare har gemensam handledning av
Anna Sjölund.
Styrelsen är inbjuden till Steg för Stegs jullunch 5 december kl.11.00.
-Lars-Erik informerade om den omorganiserade PO-verksamheten i Stockholm som nu är en enda verksamhet under en ledningsgrupp.
- Siv rapporterade från nätverksmöte på Kungsholmen. Serafens psykosmottagning och Läkare i världen presenterade sig.
-Gustav rapporterade från ”World mental health day” 10 oktober. Unga människor berättade om sin psykiska ohälsa. Hjärnkollsambasadörer berättade,
NSPHs projekt ”Växa och må bra” presenterades och föreningen ”Frisk och

fri” föreläste.
7. GDPR. Inget att rapportera.
8. Beslöts att:
1. Nominera Karina Axe till Östermalms Funktionshinderråd, Gustav Rehnby
till Norrmalms Funktionshinderråd och Hedvig Svedlund till Kungsholmens
Funktionshinderråd.
2. Styrelsens protokoll som läggs ut på hemsidan ska vara undertecknade.
3. Underteckna Famnas skrivelse om idéburen välfärd.
9. Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag 6 december kl. 13.30-16.00.
10. Diskussionsfrågor.
a. Föranmälda frågor:
Frågan om föreningsmöten kvarstår
b. Övriga frågor:
Karina kommer att träffa Britt som kan tänka sig att vara föreningens controller.
11. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras:

Ulla Elfving Ekström

Kerstin Hallman
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