
Protokoll från styrelsemöte i IFS/CS 2018-04-26 

Närvarande: Ulla Elfving Ekström, Lars Erdner, Siv Ericsson, Kerstin 
Hallman, Arja Niskala, Lars-Erik Palm. 
Adjungerad: 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 Gustav Rehnby. 
 
4. Dagordningen fastställdes. 

 
5. Protokoll från styrelsemötet 14 mars, AU minnesanteckningar 

14 mars och 5 april, månadsbrev februari-april och info-brev nr 3 
gicks igenom och frågor besvarades.  
I samband med genomgång av info-brev nr 3 ställdes frågan om 
missförhållanden på den psykiatriska heldygnsvården tagits upp 
på NSPs brukarråd. Frågan hade inte kommit upp. Föreningens 
representant Ulla EE skall ta upp det på nästa råd liksom frågan 
om hur man förebyggt att det inte händer igen. 
 

6. Rapporter : 
Bength gick igenom GDPR, ny datalag från 25 maj. IFS/CS styrelse 
är personuppgiftsansvariga för föreningens hela verksamhet och 
kan vid misskötsel bli skadeståndsskyldiga. GDPR måste vara en 
punkt på dagordningen för styrelsemöten. 
- Karina gick igenom månadsbrevet och berättade att Bornita och 
hon genom E-hälsoprojektet varit i Göteborg på mässa om datori-
sering inom vården. Karina har också varit på Vuxenskolans ut-
bildning ”Hälsospåret” tillsammans med Jesper och Gustav R. Alla 
lönesamtal är avslutade och ett förslag tas till AU 3 maj. Sommar-
terminen kommer att vara sex veckor och schemat är utsänt. 
- Gustav rapporterade från ”Hälsospåret” hur personer med psy-
kisk funktionsnedsättning kan få ett bättre liv med små föränd-
ringar. Det kan ge balans i vardagen.  
- Rapport från ESL-utbildning nr 2 där hela styrelsen utom Lars 
deltog. Lars ska få information på AU. 
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7. Beslöts att: 

Styrelsen har planeringsdag onsdag 30 maj kl.10.00-16.00, inklu-
sive styrelsemöte. 
 

8. Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 30 maj kl. 13.00-14.00. 
 

9. Diskussionsfrågor: 
a. Föranmälda frågor: Inga frågor hade anmälts. 
 

b. Övriga frågor: Psykosmottagningen på Serafen har öppet hus 
torsdag 28 maj kl.16.00-18.30. IFS/CS deltar med bokbord och in-
formation. Gustav och Ulla anmälde intresse att delta. 
 

10. Mötet avslutades 
 

 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
Ulla Elfving Ekström   Gustav Rehnby 
. 
 
 

   


