Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2012-03-22 i Kriminalvårdens lokaler i Örebro
Närvarande: Jouko Lindgren, Katarina Landin, Birgit Lund, Fredrik Hårshagen, Catarina
Norman, Isa Larsson-Hakkarainen, Ulla Bertling, Marie Nilsson, Lena Karlsson, Maria Hägerstrand
1. Val av mötesordförande och sekreterare till dagens möte
Ordförande Lena Karlsson Sekreterare Katarina Landin
2. Val av justeringsmän
Ulla Bertling och Isa Larsson-Hakkarainen
3. Dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg under punkten övrigt:
- Det nordiska mötet
- Hemsida och nyhetsblad
- Uppdaterat medlemsregister
- Verksamhetsplan
4. Konstituering
Ann Hercules valdes till vice ordförande,
Maria Hägerstrand valdes till kassör, och
Anne Holmqvist valdes till sekreterare.
Lena Karlsson är ordförande för 2013 och övriga ledamöter och suppleanter är:
Ledamot
Ann Hercules
Maria Hägerstrand
Berit Bihlar-Muld
Per Johansson
Anne Holmqvist
Katarina Landin
Catarina Norman
Isa Larsson-Hakkarainen
Fredrik Hårshagen
Birgit Lund

Suppleanter
Agneta Öjehagen
Malin Lotterberg
Jaana Sawires
Karin Sjölander
Birgitta Ravens
Anders Hultman
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Marie Nilsson
Ulla Bertling, adjungerad
Jouko Lindgren adjungerad
Vilka ledamöter som respektive suppleant ska ersätta beslutas på kommande styrelsemöte.
5. Firmatecknare
Beslöts att föreningens firmatecknare är ordförande Lena Karlsson och kassör Maria
Hägerstrand.
6. Planerade styrelsemöten och planeringsdagar 2013
Telefonmöten (endast ordinarie ledamöter). Alltid mellan kl 10.00 – 11.00:
2013-04-12
2013-06-14
2013-12-06
2014-01-17
Styrelsemöten (både ordinarie ledamöter och suppleanter) Alltid mellan kl 10.15 –
16.00:
2013-09-04 Stockholm
2013-10-24 Göteborg
2014-02-20 Stockholm
Planeringsdagar (både ordinarie ledamöter och suppleanter):
2013-05-16 kl 12.00 till 2013-05-17 kl 15.00 Catarina och Maria kommer på torsdag
kväll
Årsmöte 2014 20 mars, samt 21 mars för konstituerande. Förslag preliminärt Luleå.
Catarina N och Isa kollar upp detta.
Övriga frågor:
Nordiska mötet
Danmark, tre representanter, Birgitte Thylstrup ordförande nu, Henrik Dannevang och
Charlotte Enemark Rasmussen (vice ordf.), håller på att stabilisera sitt nätverk och
inriktar sig på grundläggande frågor. Inbjudes till att delta i vår konferens som planeras till
hösten. Uppdrag att ha fortsatt kontakt för planering av detta. De kommer att ha en temadag i november i höst – ”Flexibla system”. Norge, representerat av Amund Aakerholt,
Kompetenscenter, har god finansiering och forskning och har en välfungerande nätsida,
www.rop.no. Flexibel ACT- har lett till minskat antal inläggningar och har sparat mycket
pengar. Minnesanteckningar från mötet bifogas detta protokoll.
Nya underskrifter behövs i dokumentet om det Nordiska samarbetet då Norge har bytt
namn på organisationen och Danmark har bytt ordförande i sitt nätverk. Innehållet i
dokumentet behöver dock inte ändras.
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Hemsida och nyhetsblad
Årsplanering för nyhetsbladet
Isa skriver till nästa, samt Marie skriver om värdegrunden. Birgit gör en årsplanering
för nyhetsbladen. Bifogas protokollet. Diskussion om innehåll, t ex brukarmedverkan och
funktionshinder.
Arbetsordning
Enligt denna ska vi ha en redaktör för hemsidan och nyhetsbladet. Det blir Birgit Lund
som gjort ett jättebra jobb med hemsida och nyhetsblad.
Hemsidan
Diskussion om länkar till våra nordiska samarbetspartners. Skriva ingresser till olika
ämnen. Fast punkt på varje styrelsemöte om att uppdatera hemsidan med nyheter.
Diskussion om redaktionella frågor. Uppmaning att skicka bilder om vi har några bra
som kan ligga på hemsidan. Information om att vi jobbar med de regionala nätverken
och att vi kommer att kontakta personer som står som kontaktpersoner läggs på hemsidan
och som artikel i Nyhetsbladet. Uppdatering av personuppgifter om ledamöter och
styrelse.
Uppdaterat medlemsregister
Jobba med medlemsregistret så att det stämmer för bl.a. utskick av fakturor som kommer
att ske till hösten. Birgit ordnar så att registret kommer ut till oss.
Verksamhetsplan
Använda sig av de grupper som redan är utsedda sedan 2012. Lena gör ett utkast till
handlingsplan, klar inför telefonmötet i april.

Örebro 2013-03-22
Ordförande:

Sekreterare:

___________________________
Lena Karlsson

_______________________________
Katarina Landin

Justerare:

Justerare:

____________________________
Ulla Bertling

________________________________
Isa Larsson-Hakkarainen
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