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FÖRENINGSNYTT
RSMH Kongress 2019
RSMH:s kongress 2019 äger rum
10 – 12 maj på Hagabergs Folkhögskola i
Södertälje. Med i detta utskick finns
kallelse samt anmälnings- och
resebeställningsblanketter. Sista
anmälningsdag är 8 mars 2019 !
Frågor kring kongressen besvaras av
kanslichef Kristina Båth Sågänger,
tel. 08-12 00 80 41 eller e-post:
kristina.bath@rsmh.se.

Om du vill ha mer information om vad det
innebär att vara medlem i RSMH:s
förbundsstyrelse, är du välkommen att
kontakta valberedningens
sammankallande, Ewa Snellman Welén, på:
ewa.welen@icloud.com.
Varsågod, en bok om brukarstyrd
brukarrevision!

Vi påminner också om att det vid
kongressen är dags för RSMH:s
förbundsstyrelse att välja in nya ledamöter.
Alla medlemmar, lokalföreningar och
distrikt har rätt att nominera personer som
de tycker skulle passa att sitta i styrelsen.
Som styrelsemedlem är du med och
arbetar för att människor med psykisk
ohälsa ska få en bättre tillvaro. Det är ett
uppdrag som varar under en
kongressperiod och under ett år träffas
styrelsen i genomsnitt fem gånger.
Vi i valberedningen uppmanar alla att
tillfråga lämpliga personer och fylla i den
nomineringslapp som finns bifogad med
Föreningsnytt. Skicka nomineringarna till:
RSMH, Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten.

RSMH och NSPH:s Arvsfondsprojekt
Brukarrevisionsprojektet är nu avslutat,
men vi fortsätter att genomföra
brukarrevisioner i hela landet.
Projektet har skrivit boken ”Handbok för
brukarstyrd brukarrevision”, den beskriver
brukarrevisionsprocessen
Boken är gratis och kan användas till
självstudier och/eller studiecirklar. Endast
porto tillkommer.
Beställ via: rsmh@rsmh.se
VÄND!

Det går också bra att mejla era
nomineringar till: rsmh@rsmh.se

Vill du ha Föreningsnytt till din e-post? Skicka
ett mail till rsmh@rsmh.se med din e-post och
skriv Föreningsnytt i ämnesraden.
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Gör en egen facebook-sida!
Har föreningen ingen hemsida? Då kan det
vara bra att fixa en facebook-sida! Det är
enkelt att göra själv, och genom den kan
nya medlemmar hitta till er. Dels kan de
hitta er på facebook. Dels kan de lämna
meddelanden där för att få reda på era
öppettider eller nästa möte, eller om de
har andra frågor. Döp gärna facebookgruppen så att den är lätt att hitta
exempelvis RSMH och därefter er
lokalförenings namn.
Frågor? Kontakta Anna Langseth,
tel. 08-12 00 80 44,
e-post: anna.langseth@rsmh.seåp9

Vill du ha Föreningsnytt till din e-post? Skicka
ett mail till rsmh@rsmh.se med din e-post och
skriv Föreningsnytt i ämnesraden.
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