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Ny anställning på förbundskansliet
Som meddelats tidigare så har
Jonas Andersson som arbetat som
organisations- och studiesekreterare i
många år gjort en överenskommelse med
förbundet som innebär att han slutade sin
tjänst den 1/1 2019.
Bakgrunden till det är att förbundet under
många år haft stora underskott och de
åtgärder som har vidtagits för att komma
till rätta med det har inte räckt till.
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att
förändringar måste ske när det gäller antal
tjänster på förbundskansliet,
arbetsinnehåll i dessa samt att
kompetensen för att möta organisationens
utmaningar måste öka. Det gäller bland
annat tjänsten som
organisationsutvecklare/kommunikatör
som har till uppgift att utveckla en hållbar
organisation med fokus på tillväxt och
förnyelse.
På den tjänsten har
Isabella Canow anställts från och med
1 januari. Isabella som arbetat som
projektledare för Brukarrevisionsprojektet i
tre år och som också vikarierade som
organisationssekreterare under sista
halvåret 2018 har redan god kännedom om
RSMH och vår verksamhet. Vi är glada att
hon tackat ja och ni kan läsa hennes
presentation här intill.

En kort hälsning från RSMH:s
organisationsutvecklare/kommunikatör
Hej medlemmar! Jag heter Isabella Canow
och har varit anställd på kansliet sedan
januari 2015. En del av er känner mig som
projektledare för Brukarrevisionsprojektet
och en del känner mig som vikarie för
Jonas Andersson som organisationsutvecklare under 2018. Från den
1 januari 2019 är jag anställd på den nya
tjänsten som organisationsutvecklare/
kommunikatör. Jag är glad att jag har fått
möjligheten att tillsammans med er
utveckla vår organisation. Vi ska vidga våra
vyer och arbeta för att synas mer med vår
fantastiska verksamhet som våra lokala
föreningar erbjuder. Vi ska nå ut till alla
som behöver kamratstöd och alla som vill
arbeta för en bättre psykisk hälsa.
Jag har fil. magister i statsvetenskap och på
fritiden är jag bland annat stödperson inom
LRV, LPT och Smittskyddslagen sedan 2001.
Jag har stort intresse för föreningslivet och
har varit både förbundsordförande och
styrelseledamot i olika förbund. Jag har
även startat flera föreningar samt varit
med om att bilda två riksförbund. Varmt
välkomna att kontakta mig med frågor,
idéer, synpunkter och förslag angående
RSMH:s verksamhet och utveckling.
Isabella Canow
VÄND!

Kristina Båth Sågänger
Kanslichef
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RSMH:s Kongress 2019
Nu kommer den formella kallelsen
tillsammans med blanketter för anmälan av
ombud samt resebeställning (se bilaga!)
Måste vara förbundet tillhanda senast 8
mars 2019.
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
nomineringslapp som finns bifogad med
Föreningsnytt. Skicka nomineringarna till:
RSMH:s förbundskansli
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten.

förbundsstyrelse, är du välkommen att
kontakta valberedningens
sammankallande, Ewa Snellman Welén, på
ewa.welen@icloud.com.
/Valberedningen
Lämna förslag till Bästa psykiatriska
verksamhet!
För tredje gången ska RSMH utse bästa
psykiatriska verksamhet och nu kan
lokalföreningar och medlemmar ge förslag
på en verksamhet som man vill se som
vinnare av vår utmärkelse. Senast den 25
mars vill vi ha era förslag. I den lilla folder
som bifogas kan ni läsa mer om hur man
gör för att nomiera.
INLÅST- men inte utan rättigheter
Är du intagen för tvångsvård, eller känner
du någon som är det? Nu ger RSMH och
Civil Rights Defenders ut en handbok om
vilka rättigheter du som tvångsvårdas i
Sverige har.
Vi vill att du som berörs av psykiatrisk eller
rättspsykiatrisk tvångsvård ska känna till
dina rättigheter. Att veta vad som gäller
kan ibland minska känslan av maktlöshet.
Och oavsett på vilka grunder du
frihetsberövas har du rättigheter som ska
vara okränkbara.

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

Texten fortsätter på nästa sida…

Om du vill ha mer information om vad det
innebär att vara medlem i RSMH:s
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Det kan handla om rätten att få din sak
prövad, rätten till ett ombud eller att få
god vård.
Många har berättat för oss att de upplever
att det saknas information om vilka
rättigheter de har. Därför har handboken
tagits fram. Vi tror att alla som är intagna
för tvångsvård och deras anhöriga har
nytta av boken. Liksom organisationer som
når ut till dem som tvångsvårdas.
På ett bredare plan är målet med vårt
arbete att mänskliga rättigheter
respekteras fullt ut för personer som
befinner sig inom tvångsvården.
Handboken är en viktig del i detta eftersom
den sammanställer information för att
förstå sina rättigheter och i längden kunna
påverka att de respekteras!
Alla lokalföreningar och distrikt kommer
att få 10 gratis exemplar av handboken i
en separat försändelse inom kort.
Fler exemplar kan enklast beställas i
RSMH:s webbshop:
https://rsmh.se/ny-handbok-ommanskliga-rattigheter-inom-tvangsvarden/
Eller via e-post via: rsmh@rsmh.se . Glöm
inte att ange till vem boken ska skickas och
postadress.

brukarrevision. Vi bifogar 2 exemplar i
detta månadsblad.
Fler exemplar kan beställas från
webshopen, www.rsmh.se . Boken är
gratis men porto tillkommer.
Nu är det dags att ansöka om bidrag från
Radiohjälpsfonden!
Från Radiohjälpsfonden kan ideella
föreningar söka medel för fritidsaktiviteter
för vuxna med funktionsnedsättning
och/eller kronisk sjukdom. Kronprinsessan
Victorias fond är avsedd för stöd till barnoch ungdomsaktiviteter.
Sedan 2018 måste alla lokalföreningar
själva ansöka om bidrag hos Radiohjälpen.
Det här ska göras digitalt från er dator.
Förra året skickade vi ut en instruktion till
hur en sådan här ansökan ska göras. Den
instruktionen kan ni använda er av också i
år. Dessutom skickar vi med det här
numret av föreningsnytt ut en manual från
Radiohjälpen, där de förklarar vilka bilagor
som ni behöver lägga till ansökan och
annan praktisk information om hur ni ska
göra för att ladda upp era bilagor.
Under februari månad kommer vi att
finnas tillgängliga för frågor om
ansökningar till Radiohjälpen. Ni kan ringa
till oss på tisdagar och torsdagar mellan
klockan 10:00-11:00, på 08-12 00 80 40.

Handbok i brukarstyrd brukarrevision
RSMH:s och NSPH:s Brukarrevisionsprojekt är nu avslutat och har resulterat i
en bok, Handbok i brukarstyrd
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Fråga efter Lena eller Isabella, så kommer
ni rätt.
Senast den 1 mars måste ansökningen vara
inskickad.
För mer information kan ni alltid mejla mig
på lena.andersson@rsmh.se
RSMH:s Utvecklingsfond
Vi vill påminna om att det finns pengar att
söka för att utveckla föreningsarbetet. Läs
mer i bifogade information.
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