Februari 2019

FÖRENINGSNYTT
Påminnelse: Årsmöteshandlingar och
medlemsavgift
Vi vill påminna alla lokalföreningar om, att
årsmötesrapport, årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan måste vara förbundet
tillhanda senast 1 april 2019. Blanketter
finns med i detta utskick.
Vi bifogar också inbetalningskort för
medlemsavgift – sista dag för betalning är
1 maj 2019!

Om ni har frågor kan ni höra av er till Lena
Andersson, på 08-120 080 42, eller
lena.andersson@rsmh.se
Information om RSMH:s Stipendiefond till
enskilda medlemmar
RSMH har en stipendiefond där enskild
medlem i RSMH kan söka medel för dennes
personliga utveckling och utbildning.
Stipendiet utgår med max 2 000 kronor och
kan användas för studier inom såväl som
utanför RSMH.

RSMH och GDPR
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya
dataskyddslagstiftningen (GDPR) i hela
Europa.
En av de viktiga aspekterna i
dataskyddsförordningen är förhållandet
mellan personuppgiftsansvarig och
personuppgiftsbiträde. För att vi ska kunna
utföra vårt arbete med personuppgifter på
ett lagligt och korrekt sätt, så måste vi
reglera det här förhållandet inom
organisationen, genom ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal.
I det här utskicket hittar ni ett brev med
mer information om detta. Dessutom
skickar vi med RSMH:s integritetspolicy,
som fastslogs av förbundsstyrelsen förra
året. Ni hittar också ett
personuppgiftsbiträdesavtal. Det är av
yttersta vikt att ni som lokalförening läser
igenom och förstår vad som står i det. Skriv
sedan under och skicka tillbaka det till oss
på förbundskansliet så snart som möjligt.
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Pengar ur fonden har till exempel beviljats
för fotoprojekt, kurs i målning, data,
bokföring, friskvård, kost eller som medel
till rapporter och böcker kring psykiatriska
frågor. Det är en fördel om den enskilda
RSMH-stipendiatens kunskaper senare via
arbete inom RSMH kommer hela
organisationen till del genom aktiviteter
inom förbundet.
Något speciellt formulär för ansökan finns
inte. Men ange VILKET belopp som söks,
VAD bidraget ska användas till, NÄR
aktiviteten planeras vara avslutad och på
vilket sätt den kommer RSMH till del.
Ansökan kan mejlas eller postas till
kanslichef Kristina Båth Sågänger. E-post:
kristina.bath@rsmh.se .
Mobil: 070 420 82 41
e-post: kristina.bath@rsmh.se

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

Februari 2019

FÖRENINGSNYTT
Påminnelse: Lämna förslag till Bästa
psykiatriska verksamhet!

Kursinbjudan: Egenmakt 1-5 april 2019
Inbjudan och anmälningsblankett bifogas.

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 fanns med i förra
Föreningsnytt kan ni läsa mer om hur man
gör för att nominera.

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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Text: Claes Rundqvist
Ansvarig utgivare: Kristina Båth

