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§ 3.3 Miitets öppnandc
Stvrelsens ordlörende hälsar ella r.älkomr1a r)oh Iörlilarar nrörel öpfnet.

§ ll Go(lLärnrnde fl\ rlngordning

Sn 1otitti gsförbu det heshi«l:
Att godkät a dagordningen.

§ 35 Vål åv justrcr.re

So mrtrdui n gs fö rb r ndet bes I ulur :
.4.tt utsc TIitos Skinrl]lenno etLjustera protokol]el.

§ 36 Genomgång av förcgående protoholl

S t nu»'d n i n g sfö rb r uulel b es I ut o r :
Att läggx protokollet till hanclljllganra.

§37 Rcl-iliorsberätteiseKPll(;2019
Styrelsen har tagit dcl av KP\l(is r.etisionsberätLelse och l(onsLalerar.att rlcr inLe
irmliornmer nigra speciclla rckommendationcr Aain KftrlG.

Sn ntuIhittgsfiirbu det hesluta|:
Att lägga rcvisio.sral polten lill handlingama.

§ 3tl R(risi(»isberättehc llY 2019
Sttrclscn har tagit del rv de slnpunktcr och lekoln tendltoncl som tc\ isioncn
har l:imnat i sina ralfoller. Stvrelscn konxrer att al.bcta med dessa rlnder hijster.

Sanorht in gsft)th ut t ilet bet lutu1 :

^tt 
lägga lel,isionsnpportcl till handlingarna.

§ 39 I)e för'troc[dclddt revisorcrrr:rs hesl t om till\t\ rkåodc xtt sh rclse[ och
dess ledåmöter bc\'iljas alrsvarsfrihet.

S ttrut r I ni n g sfö t h u rt tl e I b es h i u t :
,4.tt läcsa rcvisolcrnas beslut dll handLingarra.

§ 10 Ekonomi
Verkstäl1a!dc tilinstelnat1 visar elionotnirapportetlra och beriittar att hitlills har
del i11le hänt så m,vcket gållinde bLrdgercn.

Stt\oftlniftgtförbu 4et hes|utot:
Ati beslutad budgel liggcl kr.al oförändr':rd. Dock ka der komrna bl s1na
tir'\'ikelser j budgeten Lndcr årct på grllnd a\ att r'ådande pat1deuilägc till
erenrpcl n-Lcclför nrir'rdrc utläg! 1ör reso1. konfer'enser ocb iti.r'a)den.
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§ 't I Slutrrppoft - N) rrlända ki innor till arbetc
lin sk ft1ig slutrapport rncd cl<onornisk redor,isnins har'lämni1s ir tlll förhuncLct

och I-iliau Krantz preselltelar rappolLan pii sl)relsemölel \'ia Sl(l pc.

\'lilgruppcn liir irsalsen har \,aiit l\.lllnor rned utomeiuoFeislt ursplung som
sakna. gru|rdläggande ulbiltlning och som ska etableras piL clen sr,ensla
arbetsnarknadcn. Sarnmalftttiirrgs1'is flamko.r att serrtliga 52 deltaginc har
\aril u1e i någon 1bnl] r\: s:'ssclsärrning, bl.a. genom prahlik. arbctstr':ining och
qcnorn sLrb\'enlionellde enst:illningar på en il1dividucllt utrald p1ars. Sanrtliga
delLdgare har hall progrcssion.

^rt 
jnlcdnhgs\.is stötra fijrelagare iruun I'öretagare själva tar ilver det

ekonomisk:i atls\.ale1 fu vilLigl. pri sh sän ka. lijret0g rnotj\'eras och ul|rr r\ upp

fär cn n}anliind medlrlbetile som än.u i tc kan kornrnunicerr sir bre Få s\ enska.

^tt 
1öretagel i ltirsia sked.r i11lo bchö\,er ta ansvar lör ckorolrin gör aLt l'1cr

arbelsqir,er'e konxner att känna att de 1ågar satsa. I rc .lcltagare 1lal avslutats på

dettn siilt och gått till de leguljiira arl,eLsnli l<]ladcn. Arbctct har dock krär,t att
jobba lika intcnsir.t rncd förctasarer so med deltaga.ren. Lilia trol att .lct
säkcrt lraclc gått att lå ut 11e| kr imrol ti11 prir,ala albelsgi\are om Ller inLe \'ole iijl
an pandcDrin Lior,id-19 selte stofp t'ör atl konlma ut på erb.tsFlarser.
L]Satsens uppsalta l11ål 1]iiddes.

Snttu)rln in g\för b uh iel bt tluldl:
4tt tacka liir rcdo\,isninllen och godkärna lttppo en.

§42 Delrapport-,4.rbetsmarknadstorgclTifiri
Skriftlig dclrafpoft har inkommit lill liirbrurdet. enligl e\'1å1.

S afi tul.lfi i t1 gs lö r b ufi det bcs I tar :
r\tt godkän1la delrapForter.

§ {3 Delnpport - Arbctsmarlinadstorget ilärnösand
Slrriltlig delappolt hal inkonnit ti11 tiirbundct, .nligl ävtal.

S am o nht i t gs fb r b u n le I b e s h iar :
Att godkär)a dclrappor-tcrr
Strrclscn hal'noteral all uppl]llelser a\' iliilet att gij en enk:itundcNöl<ning 2
ggr per år- inre redo\,isas i delrapporten. Stlrelseil ger'\'erksftllandc tiiirstcnlan i
upf.lrig all ondelsöka derta rned plojcldiigarcn till stlrelsernötet i augusti.

§ 1{ Delripport - Ilälsoprojcl{tct
l n skriltlig delrappoil med elolionisk rcclovisnj.g har liininats irl till lijrbundct
och projektledare Dirn Backlul1d prcscnterar rappo]tc. på slJrelsemöter via
SL)fe.
L)a! berättar art på grund ar pandcmin [iorid-19 genomlörs hälsoprojcktct i
drgslägci på distans. Dct iu ildividLrell hälsocoaching mellan honom och
dcltagarla sotrr skills \ia telelon oclt nail. mcn rncd sarnna tbkrLs på: Iysisk
aliti!ile1, sörr)ll, kosl och kogrirlva tär'digheler. Ilnr1eI maj nrårad r'ru 1l]o
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cleltagare j plarrelirg i Hlilsoprojektcr. l,liersom när\.aron \.ar liis i liirstil
glLLppen sonr kom i gång innan l'andeiuin sa1le sropp för gruppal Lir it eter'. är'

tiu-lial, la på atl j ftarnticla gruF|cl t'ortsäna som 11Lr, med mer i|cliYid0cll
stiittning och orn Iägct lirändrats till hijslcn ha lissa gemensarrnta al<tivitr:tcr'.
l)cha skullc iurcbiila viss iLrstcrirlg al ploiektcts upl lägg och undcr riidundc
siluatio]l rncd pandemin. kan rnålen behijla justcras.

Saqotdti gsJötb det beslutot:
Att lacka 1ör redo\isniDgerl och rLpp.lr.ir'1i11 YerLstiiilancl. tiänslelJtil1t att
lillsammans meJ projekdedarcn Daf llacklund samt enhetschelArnclic
Ringblo all gcfornföra 1iss rcli.1crire a\,1r1)jcktets rLppläg-g och må1, på grund
av dc ltjliin,:lmdc fijrutsältningalra som pandcnrin Col'jd-19 nedliir.
RedovisniLrg av detta görs på n:ista sl)relselnötc i au.-Eusti.

§ 45 l)clråpport - Att brltå mönster
SLriltlig dehrppon hrrr inhommit lil1 törbNrdet. enligt a\tal.

,\tmtordn in gsföt b u nrIi!I bes I uto1 :
\l ,. d\-,r:r l. ".1l,Jn. ,.

§ 46 Ileligionsvetarnä Kulturnriiten inorn arbetslivet och
xrbetsmxrknadsintegration, 6 oktober
Vcrkställandc tjänstcrnall inlor]ncral'orn ctt dct nu är besliimt att dct blir cn
heldagsuthildning med obellränsade deltagare. Orn situadonen med pandenin
co\id-19 ail deisal]lIlia under hiisle kao rLLbiklningsclagcn särtdas ria \r,elrbe11.

Prlset fiii utbildnirgsdagen santt loksl koinmer xll landa på ca :10 000 kl onor.
Kc,stnadcnlördclasrncllanförhurr.lcrrisLrrrJ.rull -\n:rurh Ilänrusan.l- l'in d.

Sat loIdt1i ttgs fö th u Ie t bes I uto t :

-{tt SilmordoirigslöIbunde! Hair.iisancl Iinri skir ra'a mcd och delliuD.ier.r
utbilclnirrgsdagcu rncd hiigst 1li 000 tr-onor.

§ 17 Nlcdl'inansierirg - Ps.i'liiåtridagårna 3-:1 nofembcr 2020
\ierdställ.nde LiiinsLemar inlbnnem onr att förbundeL l1ar blivit ti1ftågad al1 \ara
rred i arbetsgrrDpelr krirg pslkiatridagama salDt o1n lijrbundct kan \,arii
mcdJlnensiiir. Arbctssrupfcn kring pslkietridagarra beslår' av rcprcscnta ter
iiån l{egion \riistolrorrland, SLrndslells lionxnun. Sundsr,alls
Sa[ro(l.nings1'örbuud saml ] xtientorgaDisationer. Ternat ibr iirels pslkiat|iclagaI
ät nissbflrk och samsjukiighet. llör.läsarc som erentucilt ko rmet all anliLas är
\.lagrus I Icdman, \1,r Skangård. l-otta Bor-g Skoglund, EIic llosir, Anna
Bcrgfirrs.

S.]lt otd i1gslörhu det hesl t ,:
.{tt Sadordnitgsl'örbLuldet Hä1..ösa.d- l lnrrä ska vara med och dclllnrnsi:t,L
ps)kiahidagaina ln.c1 högst -+() (100 lironor'.
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§ lS Förslåg pi mell lör (lelrnpporter
Ve istiillarde 1-iänstelnir. visar clt t'örsleg iill ma11 ,ör'delraplorl a\
insuLser-,'projckt. I rrallcrr slra det r-edo\ isrs orl rcsultat, nulägciarlr's sanrt

proguos för'1{)psatla irå1, .lerla 1ili all fnderläLLa ftlr s1}relsen att tiilla upp och
besluta o1t1 atgärder vid inlorflalion om a\.\ ikelser.

SamoNhlhtg\lötbu dct hes| tur:
,,\tt den 1(jr slagna mallel l'år och med nu slia an\ ändas dal iDsats,/projekt:igaren
läm11rr dclreppo .

§,t9 Covid-l9
Yilkr effekter mcdfiir covitl-19 fiir liirhundets arbete?

St_\,r'clscn dislotcrar hLLI arbelet i i'örbundcr anpessats undel rådxade
ornstiir igheLel-med prDclcmin Corid-19. Dct l(onstatcras att deL Io l'aran.lc intc
har bli\.ir 11.ig.)[ iiirändri1lg i ]insallllagen gällardc dcltagandc lå stlreIsclrötc
via Sk1pe.

Styrelsen äl raadvete om risliell all omstaindighelerna l(ling par]demin kan
nedlöm att lrsatse.,'projekl på\,erkrs så fass 11l) cker alL de kan bli l\ ul]gcIl all
a\,slutas i tiirli.l. Stvrelsell bedörncr all det .1ock ilrte är'aktuclh i detta lägc.

- l\\S h:rr fit't fiirfrågan or1r mcdverkan i rcgcringsuppdrag argic[dc att
identifierä arbetssätt för att liunna sprida inlbmration om dc ncgatira
effekterli fijr olikå 1åldsutsrttn grupper p g a (loronafåndrnlin

Vcrliställalrdc tjainste a]1 ga\, ir]t'olmation onr uppalragel.

§ 50 fltbildning/korfercnscr
- Förbundschcfsdagårna
\ierksrälliurde dainslc11lai inlbrncrar om att nationclla rådeL h lagil beshLtet all
sLälle i1r ärcis l'ör'bui.lschcfsdagar p g a pandemin.

- Lä[sträl]tn mcd ordlärande och förbundschel'er. 12 nolember i
Krarnfors,
N)[ datum fijr träfi'er är Lien ]2 noremL-rer och om de1 inle är alituellt alt lräfläs
11-sisk p g a panderrin. kan nöret ske lia t e\ Sk)',pe.

S dhto t' i n i fi gslö t b u fi de t b e s I u t er :
-,\tt tacka 1ör' iilonlratio. c n.

§ 51 Informitio[ liån r c|li§tiillande tjäDstenran
- Arshjul
\rerkstillaide visar trsliulcr.

- Ltrecklirrgsgruppcn
Ver-kställendc tiänstcman inlbmerar om att in\,entering ar,beho! x! ilNalser
undcr 202I hos 1ör-bundsmedlemrra ra pågår. I littills har I Iäriisands kominurl
1_lagllat fiir ätL de korxner att arlsölie oln medel till arbctso arl$ adstoi gct ä1,cn

runder 1021 och socialtiäns1en i Hälnösirl1d ha] en idi om alL tillsarDlnans me.l

&}1
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Regioncn sijka lncdel lil1 sam\'efkausalLrele iJing pcrsoner sorn hel psr*isk
ohälsa ooh nrissbluksploblenutik.

- l,lytt d!turn liir mediemssrmridct :ir 25 september lil. 9-12
N)tl delum iir nl1 bokat och onr dct illc går att gcnolnliirn etr l,!'sis]it r.öte
p g a pandemin, ska nriitct gcnomföras \.ia vidcolänk.

- Suicidprevertion
YerksLiillende tjä stcman inlörInelxloln illl irom rarncn liir' övclcnshonnelse
2020 psvkisk hälsa har Kor nurtfilrbundeL, kotmrunernr och Region
\iåstcr )rrlan.l relilirerat ,1.7 niijoncr 1 s)ftc att ge1l]eNamt arbetar med
suiciclpr_eYe11tion. Io1k1rälso.nhctcl1 her tillsamnrans rnecl komururema.
samordringsl'öIbunden i läirct saint länsst]rclsc haft cLlalogträlToch cn lörsti1
in\,erlcri1lg a1' 1i1ka pågåencle ellel planerade insatser' liir suicidprcrflltifi albctc
soln görs i korrliruncrna har gjor-ls. Det risade atl inonl I imrå konnnru-
social!änste planclas utbiklnilg a! persontl. l lliirnösand pågår ingct.
Nu har'l'irrrå komnun tagit besltrret oln alt delLa i arbetsgnrppen liir rlet
suicidpr-er,entira arbetet. llrelr IIärrösand har i detta 1äge rackar lrej.
\ierlistållande tilirster.an tlnns rrccl i Ielclcnsgrrpler.

Iilm orn Såmordningslörbund pi hernsidan
\ierl(stiillan.lc tlänsleman lisrr lllrne sorn pii e1t ]ätLbeg pligt säll irllormcrrr
orn rad etL Sarnor-dningsför'bu d är och r,ilket uppdrag (1er l1ar. Filmen ligger L!1e

på hemsidiur.

Sahlot.lni gtrt)|bu rkt heslutat:
\ll tril-. ,l r -Jl r.,ti 'ne- .

§ 52 (ilriga fn:rgor
lllgen ö\rig fråga rrmläld.

§ 53 \ästa miite
\aisla iite är inboket h-cdagen den 28 augusti k]. 9.00 - I2-0{1. \{ötet förläpgs I

Hämösand. lokal liamgår på kallelsen.

§ 54 l\Iötcts ar-slutning
N4ötets ordt'örarde tackar samtliga och förklarar nrötet avshLlat.
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