
 

 
 
 
 

 

 

Kallelse till  

RSMH Skåne distriktets 
Representantskapsmöte 2019 

 

 

Program ets ordning efter dagens värderade kultur 

 

 

Dagordning: 

1. Utdrag ur livstycke 

2. Repskapsmöte med kaffe/te i pausen 

3. Smörgåstårta 
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Representantskapsmöte 
 

 
Varför representantskapsmöte? 
 
För information och behandling av principiellt viktiga frågor, 
antagande av verksamhetsplan och kompletteringsval, inrättas ett 
representantskap bestående av tre representanter från varje 
lokalförening samt distriktsstyrelsens ledamöter. 
Representantskapet ska sammanträda minst en gång årligen. 
 

I handlingarna följer inte i ordning: 

Kallelse 

Förslag på dagordning 

Stadgar antagna vid 2019 års kongress 

Utdrag - samtliga punkter från årsmötet 2019 

*Valberedningens förslag på nya namn i styrelsen, 
fyllnadsval 

*Distriktsstyrelsens förslag samt motioner  

*Reviderad verksamhetsplan 

- Etiska Normer gäller – 

Karta för att hitta till RSMH Trelleborg 

(*Skickas senare) 
 
 
För att övriga ytterligare frågor eventuellt ska kunna behandlas krävs 2/3 majoritet 
samt att frågan är anmäld skriftligt innan dagordningen på själva mötet fastställs. 
(Av sekreteraren förtydligad.) 
 
 
Distriktets uppgifter är att: 
 
 
a. Samordna och stödja lokalföreningarnas arbete såväl 
organisatoriskt som intressepolitiskt 
b. Ansvara för och bidra till att ny verksamhet och nya lokalföreningar 
bildas 
c. Påverka och samverka med landsting/regioner och andra regionala 
myndigheter. 
d. Samverka med andra brukar- och anhörigorganisationer på 
regional nivå. 
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Från nya stadgarna:  - NYTT för vårt distrikt - 
 
 
 

Alternativ B 
 
 
Distrikt som omfattar fler än sju anslutna lokalföreningar kan inrätta 
en mindre styrelse för distriktet under förutsättning att ett 
representantskap inrättas. 
Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter med ersättare. 
Ordförande väljs för ett år eller två år och övriga ledamöter för två år. 
Halva antalet ledamöter väljs det ena året och halva antalet det andra 
året med växelvis avgång. Ersättare väljs för ett år. 
För information och behandling av principiellt viktiga frågor, 
antagande av verksamhetsplan och kompletteringsval, inrättas ett 
representantskap bestående av tre representanter från varje 
lokalförening. Representantskapet ska sammanträda minst en gång 
årligen. 
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KALLELSE 
 

 

[Härmed kallas max 3 representanter från varje 

lokalförening i RSMH Skåne till 

representantskapsmöte onsdag 11 december i 

 RSMH Trelleborg’s lokal på Klörupsvägen 25, 231 51 

Trelleborg tillsammans med distriktsstyrelsens 

ledamöter – se bifogad karta.] 

 

 

Tänk på att representanterna behöver vara valda på protokollfört 
möte. 

 

-Skicka med vidimerat protokollsutdrag-  

 

 
OBS! Anmälan för deltagande och om speciella omständigheter, 
typ alternativ kost, görs senast, onsdag 4:e december till 
kim.nilsson.david@gmail.com - eller: 0731-57 44 46, tack. 
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Förslag på dagordning till 

RSMH Skånedistriktets 
Representantskapsmöte 2019 

1. Öppna mötet 

2. Upprop och fastställande av  röstlängd 

3. Fråga om RSMH distriktets  Representantskapsmöte är stadgeenligt  

      utlyst 

4. Fastställ dagordningen 

5. Välj mötesfunktionärer: 

a. mötesordförande 

b. mötessekreterare 

c. två justerare och två rösträknare 

6. Presentation av RSMH Skånes ansökan till Region Skånes psykiatri  

      och habilitering för 2020. 

7. Reviderad Verksamhetsplan 

8. Godkännande av nya stadgar klubbade enligt kongressen 2019 

9. Kompletteringsval - Valberedningen 

a. ytterligare en ordinarie revisor på ett år 

b. två revisorsersättare på vardera två år 

c. två ledamöter, båda på ett år 

10. Behandla motioner samt förslag från styrelsen 

11. Bekräfta / information om avgift till distriktet - 50 kr 

12. Övriga frågor, inga besluts får tas av mötet utan hänskjuts till  

        styrelsen 

13. Avsluta mötet 

 

RSMH Skåne  www.rsmhskane.se 
Organisationsnummer.: 845001–2383 info@rsmhskane.se 
Postadress: Box 2910, 212 09 MALMÖ aktivitetsutskottet@rsmhskane.se 
Besöksadress: Vattenverksvägen 5, 212 21 MALMÖ Styrelsen: distriktsstyrelsen@rsmhskane.se 



           RSMH 2019 December 11 

Representantskapsmöte 

Bilaga karta 
 

 
 
 

RSMH Trelleborg’s lokal  
Klörupsvägen 25 
231 51  Trelleborg 
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Bilaga Årsmötesprotokoll 2019 
 

Protokoll, fört vid 2019 års årsmöte för RSMH Skåne Folkets hus, 

Landskrona, 2019-05-29 

1. Öppnande av mötet 

Distriktsordförande Stefan Wallerek hälsade alla välkomna och  

             öppnade mötet. 

2. Upprop och fastställande av röstlängden 

Fastställdes röstlängden till 14 ombud. 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Årsmötet beslutade, att det var stadgeenligt utlyst. 

4. Fastställande av dagordningen 

Årsmötet beslutade, att fastställa dagordningen enligt lagt  

              förslag. 

5. Val av mötesfunktionärer. a. mötesordförande b. mötessekreterare 

c. två justerare och tillika rösträknare: 

a. Årsmötet valde Stefan Wallerek som mötesordförande 

b. Årsmötet valde John Andersson som mötessekreterare 

c. Årsmötet valde Jonas Bredford och Kim Nilsson som justerare, 

tillika rösträknare 

6. Eventuellt uteslutningsärende 

Fanns inga uteslutningsärenden att behandla. 

7. Verksamhetsberättelse 

Beslöts det, att satsen ”och därmed förlora inflytande” i meningen 

”Psykiatrerna känner väl till detta”, sidan 7, ska strykas. 

Lades verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
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Reserverade sig Loes Vollenbroek [bilaga 2]. 

8. Ekonomisk berättelse 

Sara Ulvinius och Maths Jesperson redogjorde för den ekonomiska 

berättelsen. 

Lades den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

9. Revisionsberättelse 

Revisorn Rolf Andersson läste upp revisionsberättelsen. Lades 

revisionsberättelsen därefter till handlingarna. 

10. Beslut om ansvarsfrihet Årsmötet beslutade att ge 

distriktsstyrelsen ansvarsfrihet. 

11. Behandla motioner samt förslag från styrelsen 

Hade inga motioner inkommit. 

12. Verksamhetsplan 

Framfördes det att verksamhetsplanen var väldigt kortfattad,  

             samt att bidragsansökan och en mera utförlig beskrivning hade  

            behövt följa med. Föreslogs det, att problemen med  

            ersättningarna från Försäkringskassan tas upp under punkt 9:  

           ”Omvärldsanalys av möjligheter att verka i dagens samhälle.” 

Årsmötet godkände verksamhetsplanen med tillägg enligt ovan. 

Styrelsen ska återkomma med en reviderad verksamhetsplan till 

representantskapsmötet. 

13. Fastställande av avgift till distriktet 

Årsmötet godkände, att avgiften till distriktet fastställs till 50 kr 

per lokalförening och år. Innan bidrag söks ska förutsättningar och 

redovisningsskyldigheter först undersökas. 

Reserverade sig Lenny Wallin emot beslutet [bilaga 3]. 

14. Beslut om traktamentsersättning och ev. övriga ersättningar 

RSMH Skåne  www.rsmhskane.se 
Organisationsnummer.: 845001–2383 info@rsmhskane.se 
Postadress: Box 2910, 212 09 MALMÖ aktivitetsutskottet@rsmhskane.se 
Besöksadress: Vattenverksvägen 5, 212 21 MALMÖ Styrelsen: distriktsstyrelsen@rsmhskane.se 



           RSMH 2019 December 11 

Representantskapsmöte 
   Årsmötet godkände förslaget om att reseersättningen ska vara  

   oförändrad, alltså vara i enlighet med den statliga normen. 

15. Anta budget  

Fanns inget förslag till budget för år 2019. Gavs styrelsen i  

              uppdrag, att i framtiden presentera budgetförslag. 

16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

Årsmötet antog stadgarnas alternativ C, med ordförande, 6  

              ledamöter jämte ersättare. 

17. Val av styrelse: a. ordförande b. kassör c. övriga ordinarie  

       styrelseledamöter d. ersättare  

       Valdes Dan Ulvinius till rösträknare istället för Jonas Bredford,  

       eftersom denne anmält jäv. Fastställdes det, att Kim Nilsson, Per  

       Ejderholt och Jan-Inge Nilsson kvarstår som ordinarie ledamöter  

       under ytterligare ett år. Årsmötet valde Stefan Wallerek som  

        ordförande på 1 år. 

Genomfördes val av tre ordinarie ledamöter. Erhöll Jonas Bredford 

13 röster, Mariette Rosenlöf 12 röster, Kerstin Vallin 6 röster, 

Bengt-Arne Svensson 6 röster och Jonas Nyberg 4 röster. En 

valsedel var ogiltig. Genomfördes särskiljande val om plats 

nummer tre, varvid Kerstin Vallin erhöll 11 röster och Bengt-Arne 

Svensson 3. 

17: fortsättning 

Förklarades Jonas Bredford, Mariette Rosenlöf och Kerstin Vallin 

vara valda till ordinarie ledamöter på 2 år. 

Årsmötet valde Jonas Nyberg och Bengt-Arne Svensson till 

ersättare på 1 år. 

Årsmötet beslutade att ge den nya styrelsen i uppdrag att utse en 

kassör. 

18. Val av två revisorer och två revisorsersättare 
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Årsmötet valde John Andersson som revisor. 

Årsmötet beslutade att vakantsätta resten av val av revisorer,  

samt att förrätta fyllnadsval av revisor och revisorsersättare på 

representantskapsmötet. 

19. Val av valberedning 

Årsmötet valde Diana Duvander och Loes Vollenbroek till 

valberedningen, med Loes Vollenbroek som sammankallande. 

Föreslogs det, att lokalföreningarna inkommer med fler 

nomineringar till representantskapsmötet. 

20. Val av ombud till Förbundsrådet 

Årsmötet godkände att distriktsordföranden är ombud till 

förbundsrådet, med ersättare Jonas Bredford. 

21. Val av övrig representation 

Årsmötet gav distriktsstyrelsen i uppdrag att utse övrig 

representation. 

22. Beslut om föreningarnas representation (ombud) vid kommande  

        årsmöte 

Huvudförslag: bibehålla 1 ombud per 10 medlemmar.  

            Alternativförslag: 1 ombud per 20 medlemmar. 

Fortsättning punkt 22:  

Årsmötet beslöt att föreningarna har fortsatt rätt till 1 ombud per 10 

medlemmar på årsmötena. 

23. Övriga frågor 

Förslag att styrelsen ska organisera ett system för att avtacka  

             avgående förtroendevalda. 

24. Avsluta mötet  

Årsmötet avslutades och mötesordföranden tackade för ett väl 

genomfört möte. 
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Etiska normer 
För personer med förtroendeuppdrag, anställda och 

medlemmar. 

Du ska i ditt handlande verka i enlighet med de socialpolitiska 

mål och demokratiska arbetssätt RSMH har. 

Du ska inte föra vidare vad som anförtros dig av personer som 

kontaktar dig, om de inte själva så önskar. 

Du ska visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons 

oförmåga. Du ska också tillbakavisa skvaller och förtal. 

Du ska hålla dig inom de gränser dina kunskaper och dina 

erfarenheter sätter. Det är alltid den 

enskilde som själv ska besluta över sitt handlande. 

Du ska hålla dig till fakta och rätta dig efter gällande lagar och 

förordningar. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska 

du hänvisa till annan person eller återkomma med svar. 

Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger 

förtroende och underlättar samarbete. 

Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av 

detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerade 

droger. 

Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte diskriminera 

någon annan, till exempel på grund av etnisk bakgrund, kön, 

sexuell läggning, beteende eller utseende.  

 

-Dessa gäller under all RSMH verksamhet - 
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