Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2019-01-24

Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Siv Ericsson, Kerstin Hallman, Arja Niskala, LarsErik 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 Siv Ericsson.
4. Dagordningen fastställdes.
5. Protokoll från styrelsemötet 6 december 2018, AU 3 januari 2019 och infobrev nr 8-18/1-19 gicks igenom och frågor besvarades.
6. Rapporter:
- Karina informerade från Steg för Steg. Bength går i pension i maj, men kan
vara kvar en dag/vecka året ut.
Tre deltagare och en stödperson har planerat start av en podd.
30 januari träffar Karina, Lars-Erik och Ulla IFS handläggare från socialförvaltningen.
Bokslut 2018 och budget 2019 kommer upp på nästa styrelsemöte.
En sammanställning av ”Ris och ros” för hösten 2018 presenterades.
- Anteckningar från erfarenhetsgruppen bordlades.
- IFS/CS har nya representanter i Funktionshinderråden på Norrmalm och
Kungsholmen; Gustav respektive Karina. Bägge har varit på ett första möte i
respektive råd. En gemensam träff med IFS tre representanter ska planeras i
mars.
- Arja, Lars-Erik och Ulla tog upp frågan från mötet med Schizofreniförbundets projekt ”Bättre psykosvård”. AU ska skriva brev till psykoschefer inom
NSP och SSP. Arja kollar med Per Sternbeck i PAR (Patienter och Anhöriga i
Rättspsykiatrin) om han kan ställa samma fråga inom rättspsykiatrin.
- Lars-Erik rapporterade från möte med Socialförvaltningen. (Rapporten
finns bilagd till AU 15 februari). Socialpsykiatrins avgiftssystem för sysselsättning med pris per pass ändras 1 juli till ett pris oberoende av hur mycket
klienten är i verksamheten.
- Fondgruppen informerade om att de fått förfrågningar om blanketter för
ansökan.

- Ulla informerade om föreningens Equals kampanj för ”Rätt till medicinfri
behandling”. IFS/CS ställer sig inte bakom kampanjen.
- Siv vill gå på Schizofreniförbundets kongress 27-28 april. Ulla anmäler
henne.
- Information om årsmötet; valberedningen har inga förslag till nya ledamöter, men kanske någon att adjungera under våren. Ev. finns intresserade syskon.
7. GDPR. Inget att rapportera.
8. ’Beslöts att:
1. Vision för IFS/CS godkändes.
9. Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 19 februari 2019 kl. 15.00 -16.00.
10. Diskussionsfrågor.
a. Föranmälda frågor:
Verksamhetsplan 2019 bordlades.
b. Övriga frågor:
Ingen fråga kom upp.
11. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Justeras:

Ulla Elfving Ekström

Siv Ericsson
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