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Hej alla medlemmar och intresserade!
Nu är det juni, vilket brukar betyda
sommar i Sverige. Men än har vi inte
haft mycket av den varan, i alla fall inte
jämfört med förra årets maj.

Styrelsen är valberedning och Stefan
Malmström är sammankallande.

För några veckor sedan hade vi årsmöte
för det Nationella Rådet, och här
kommer lite information från det mötet.

Det konstaterades att Nyhetsbrevet
kommit ut som var bestämt.

Till att börja med bestämde årsmötet
att fastställa årsavgiften till 100 kronor.
Brukare, anhöriga och studenter betalar
50 kronor och ett stödmedlemskap 300
kronor. Medlemskap betalas genom
swish, nummer 1236860761 eller
insättning på bankgiro 5274-1931.
Styrelsen som valdes :
Ordförande Nisse Berglund omval 1 år
Vice ordförande Emila Magdeus, nyval 2
år.
Cilla Fjellsson kassör, nyval 2 år
Maria Sundholm nyval 2 år
Johan Landström Flink nyval 2 år
Mats Borell omval 2 år
Sonny Wåhlstedt omval 1 år
Nils Sjöström omval 1 år
Dag Andersson omval 1 år
Stefan Malmström omval 1 år
Lasse Alfredsson och Marcus Lundmark
väljs som revisorer.

Några punkter som beslutades på förra
årsmötet följdes upp.

Diskussion och information om sociala
medier och hemsidan:
En facebooksida har skapats i Örebro.
Det behövs mer arbete för att få bra
aktiviteter på denna sida. Instagram
kan vara en användbar kompletterande
kommunikationskanal. Frågan om
sociala medier ska vara en punkt på
nästa styrelsemöte. Det behöver skapas
en grupp som arbetar vidare med
frågan hur sociala medier kan
användas.
Information om aktuella
metodhandledare och var i Sverige de
verkar är en bra information som borde
finnas på hemsidan. Detta kräver dock
att handledarna är medlemmar i rådet.
Det kan även behöva formaliseras vad
en metodhandledare ska ha för
kompetens för att säkerställa att
personer med lämplig kompetens finns
på listan.

Kan det finnas specifika medlemsmöten
där vi kan bjuda in föreläsare? Detta
kan vara ett sätt att engagera och ge
tillbaka något till medlemmarna.
Korta rapporter från arbetsgrupperna.
Arbetsgruppen läkaren i resursgruppen
har skrivit om sitt arbete och
informationen kommer att läggas ut på
hemsidan.
Arbetsgrupp implementering har
skrivit ett utkast på 6-7 sidor.
Materialet skickas ut till styrelsen och
läggs ut på hemsidan.
Utbildningsgrupp, arbetet i denna
grupp har inte startat.
Arbetsgrupp för metodhandledningen,
arbete har pågått i smågrupper och
kommer att fortgå under året.
Arbetsgrupp för definitioner, arbete har
pågått under året och en del av
begreppen är tydliggjorda. De
definierade begreppen finns beskrivna
på hemsidan. Arbetet kommer att
fortsätta under 2019.
Arbetsgrupp Peer support, en text kring
information om peer support är
framtagen. Sonny skickar ut aktuell
information till styrelsen.
Vi fick information om en ny boken på
Borell Förlag ”Att arbeta i resursgrupp”.
Boken ska ligga färdig i mitten av
augusti och vänder sig i första hand till
case managers i resursgrupper, men
också till samtliga övriga som deltar i

resursgruppens arbete, såväl brukare,
anhöriga som professionella.
Det planeras för en konferens i
Göteborg 12/5 - 14/5 2020, främst
kring psykos/beroende/samsjuklighet.
Ett förslag är att nästa årsmöte läggs i
anslutning till denna konferens. Mötet
tycker att det är ett bra förslag och Nils
Sjöström undersöker om det är möjligt
att koordinera det med konferensen.
Han ska även undersöka om vi kan få en
halvdag för RACT, där vi t.ex.
informerar om nationella rådet,
forskningsläge och utvecklingsprojekt.
Det här var det allra viktigaste som
bestämdes på årsmötet. Protokollet
läggs så småningom ut på hemsidan.
Vi i styrelsen hoppas på fortsatt
engagemang och stöd, så här i början
när vi startat upp ett nationellt råd. Vi
vet att det tar flera år att komma igång,
och hoppas att ni fortsätter följa oss
genom att lösa ett medlemskap,
engagemang i arbetsgrupper, samt
genom Nyhetsbreven och att
kontinuerligt gå in på vår hemsida,
www.ract.se.
Nisse Berglund, ordförande

