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FÖRENINGSNYTT
Avvikande öppettider i jul och nyår
I år kommer kansliet ha stängt från och
med 22 december 2018 till och med
6 januari 2019.

biståndssamarbetet med föreningen TK
Fenix i Bosnien–Hercegovina. I den
bifogade verksamhetsberättelsen för 2017
kan ni läsa mer om det.

Förändringar på förbundskansliet

Genom att vara medlem i RSMH:s
Biståndsförening kan er förening vara med
och stötta det viktiga solidaritetsarbetet!

Jonas Andersson som arbetat som
organisations- och studiesekreterare i
många år lämnar förbundskansliet den 1/1
2019.

Det kostar 300 kronor per år för våra
lokalföreningar och distrikt. Vill man vara
med som enskild medlem kostar det 50
kronor.

Bakgrunden till det är att förbundet under
många år haft stora underskott och de
åtgärder som har vidtagits för att komma
till rätta med dessa har inte räckt till.
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att
förändringar måste ske när det gäller
förbundskansliets bemanning och
organisation. Det innebär att antalet
tjänster dras ner och innehållet i
kvarvarande tjänster förändras.

Angående Radiohjälpen och
Viktoriafonden

Jonas Andersson och arbetsgivaren har
gjort en överenskommelse som båda är
nöjda med och vi vill tacka Jonas för hans
arbete och det han betytt för
organisationen och många medlemmar.
Bli medlem i RSMH:s biståndsförening och
stötta ett viktigt arbete!
RSMH har en aktiv internationell
verksamhet där vi med hjälp av medel från
SIDA kan stödja organisationer för
människor med psykisk ohälsa i andra
länder. 2019 fortsätter RSMH att stödja
föreningen TUSPO i Tanzania och det nya
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Vi har under ett antal år haft möjlighet att
ha ett centralt ansökningssystem för
Radiohjälpen via förbundskansliet. I år
2018 har detta ändrats –varje förening får
numera själv ansöka om medel digitalt hos
Radiohjälpen. Information bifogas om hur
man skapar ett konto och ansöker om
pengar.
Ansökningsdatum 2019:
Ansök senast 1/3 2019 (beslutas maj 2019)
Ansök senast 1/9 2019 (beslutas
september 2019).
I Föreningsnytt i januari 2019 kommer ni få
mer information hur en ansökan kan
utformas.
VÄND!
Vill du ha Föreningsnytt till din e-post? Skicka
ett mail till rsmh@rsmh.se med din e-post och
skriv Föreningsnytt i ämnesraden.

Text: Claes Rundqvist
Ansvarig utgivare: Kristina Båth
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FÖRENINGSNYTT
Påminnelse: RSMH söker nya
styrelsemedlemmar!
Snart är det dags för 2019 års kongress och
då ska RSMH:s förbundsstyrelse 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
nomineringsblankett som finns bifogad i
detta Föreningsnytt. Skicka
nomineringarna till:
RSMH:s förbundskansli
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten.
Det går också bra att mejla era
nomineringar till: rsmh@rsmh.se

RSMH:s Utvecklingsfond
Som tidigare meddelats, har
förbundsstyrelsen avsatt medel i en fond,
som lokalföreningarna kan söka medel ur.
Vi bifogar information och
ansökningsblankett i detta nummer av
Föreningsnytt.
Kursinbjudan : Våga fråga - Våga leda –
Våga nytt
Kursen vänder sig till Dig som vill utveckla
dig själv. Få prova på olika övningar i
ämnena demokrati och bemötande, prova
på hantverk, skrivövningar och rollspel.
Kursen kommer att hållas på
Åsa folkhögskola i Sköldinge den 4-8 mars
2019. De finns 20 platser och avgiften är
750:- inklusive logi, mat och resa. Sista
anmälningsdag är 1 februari 2019!
Anmälan görs på blanketten som finns i
bifogade inbjudan.
Kursinbjudan: Din rätt och våldsamt
osynligt
Inbjudan och anmälningsblankett bifogas!
Vid ytterligare frågor kontakta:

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.
/Valberedningen
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Marianne Uddenberg,
telefon 08-12 00 80 47 eller e-post:
marianne.uddenberg@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.

Text: Claes Rundqvist
Ansvarig utgivare: Kristina Båth

