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God Jul samtliga medlemmar i det Nationella Rådet för Resursgrupps-ACT och liknande
modeller!
Vi i styrelsen hoppas att 2019 ska få en lika positiv utveckling för vårt råd, som vi haft under
2018. Men vi behöver bli ännu fler. Och gärna ännu fler som är aktiva. Det är viktigt att många
fler än vi i styrelsen syns, hörs och kommer till tals, till exempel på vår nya hemsida,
www.ract.se.
Styrelsen träffades den 30 november i Göteborg och kom fram till några saker som vi så här
på årets sista dagar vill förmedla till samtliga medlemmar.
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Vi vill gärna ha fler som anmäler sig till våra arbetsgrupper. En lista med grupperna finns
på hemsidan. Till exempel arbetsgruppen som ska arbeta med definitioner vill ha några
fler som är med.
Vi vill gärna ha fler medlemmar från socialpsykiatrin. Vi vet att det finns fler som skulle
kunna hjälpa till med vårt arbete. I styrelsen är det fortfarande idag fler från psykiatrin.
Vi ser gärna ett utjämnande där vi får in fler som arbetar till exempel i kommunernas
boendestöd eller från socialtjänsten.
Vi har beslutat att ta ut en medlemsavgift från och med 2019. Vi aviserade redan på
årsmötet 2018 att detta antagligen var nödvändigt. Styrelsen fick då av årsmötet
beslutanderätt om och i så fall när som årsavgift ska införas.

Vi beslutade att ta ut en differentierad årsavgift, för att täcka löpande kostnader, till exempel
för hemsidan.
Ett medlemskap kostar 100 kronor per år.
Student/brukar/anhöriga, samt medlemmar i brukar- eller anhörigförening kostar 50 kronor
per år.
Stödmedlemskap kostar 300 kronor. Alltså en liten högre avgift för att stödja rådets verksamhet.
Det är flera som betalt lite extra under 2018 för att få vårt arbete att rulla. Märk väl att vi i
styrelsen inte tar ut något arvode för vårt arbete.

Vi hoppas att den låga årsavgiften inte avskräcker, utan att samtliga som idag är medlemmar
fortsätter även 2019.
Årsavgiften sätts in på bankgiro 5274-1931. Skriv ditt namn och var du är anställd eller var du
bor, samt även "årsavgift 2019" på talongen.
Vi bestämde också att nästa årsmöte blir den 9 maj. Fast vi vet ännu inte var vi träffs.
Information om det kommer efter årsskiftet. Vi uppmanar samtliga medlemmar att boka in
datumet och känna er välkomna.
Och som sagt, en skön och god jul önskar vi i styrelsen!

Vid pennan!

Nisse Berglund
(Ordförande)

