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April/Maj 2019 

Vill du ha Föreningsnytt till din e-post? Skicka 

ett mail till rsmh@rsmh.se med din e-post och 

skriv Föreningsnytt i ämnesraden. 

FÖRENINGSNYTT 

Text: Claes Rundqvist 

Ansvarig utgivare: Kristina Båth 

Avvikande öppettider i maj/juni 

1 maj: Stängt. 

29 maj Dag före Kristi himmelsfärds dag: 

Öppet 9.00-12.00 

30 maj Kristi himmelsfärds dag: Stängt. 

31 maj: Stängt. 

6 juni Nationaldagen: Stängt. 

7 juni: Stängt. 

21 juni Midsommarafton: Stängt. 

Kongressen - bokbord 

Glöm inte att besöka bokbordet under 

RSMH:s kongress 10-12 maj på Hagabergs 

folkhögskola i Södertälje! Där kommer den 

nya upplagan att finnas av den populära 

boken Förstå och hantera röster, likaså 

visionsboken som RSMH gav ut i somras: 

Utan dig finns inget jag. Medlemmar i 

RSMH har 20 procent rabatt på alla inköp, 

och två böcker är helt gratis: Inlåst men 

inte utan rättigheter – en handbok om 

mänskliga rättigheter i svensk tvångsvård 

samt Handbok för brukarstyrd 

brukarrevision. Böckerna kan även 

beställas från webshopen på rsmh.se. 

Välkomna! 

Ungdomssatsning! 

Varför en ungdomssatsning? 

RSMH kommer genomföra en 

ungdomssatsning nationellt under 2019-

2020 med fokus på åldrarna 15-29 år. Att 

RSMH utvecklar sin satsning på att 

organisera fler unga med egen erfarenhet 

är i linje med såväl organisationens behov 

som konkreta uttalanden i 

verksamhetsinriktning och från 

förbundsstyrelsen. 

Syfte? 

Genom ungdomssatsningen är syftet att 

utveckla metoder för att på bästa sätt 

stödja och bygga upp ungdomsföreningar 

inom RSMH. De orter som prioriterats 

under 2019 motsvarar orter där vi har 

utvecklat samarbete via de befintliga 

projekt som inriktas mot unga och 

skolfrågor.  

Vad kommer ske? 

Tanken är att genomföra möten/aktiviteter 

som främjar ungas engagemang att 

starta/gå med i föreningar inom RSMH. 

Även att erbjuda nationella läger för unga 

så de kan utbyta kunskap och erfarenheter. 

För att lyckas med detta kommer 

projektledaren samarbeta med distrikt, 

befintliga lokalföreningar och externa 

samarbetsaktörer.  

Vill du eller er lokalförening hjälpa till? 

Är du/er lokalförening intresserad att vara 
med och stötta detta arbete? Ju fler vi är 
som hjälps åt desto lättare blir det att nå 
syftet med ungdomssatsningen. Vid frågor 
och funderingar, kontakta: Malin Bostedt, 
projektledare Ungdomssatsning; Mobil: 
070-4208251,E-post: 
malin.bostedt@rsmh.se                    
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April/Maj 2019 

Vill du ha Föreningsnytt till din e-post? Skicka 

ett mail till rsmh@rsmh.se med din e-post och 

skriv Föreningsnytt i ämnesraden. 

FÖRENINGSNYTT 

Text: Claes Rundqvist 

Ansvarig utgivare: Kristina Båth 

Medlemsrabatt i RSMH-shopen 

Ni vet väl om att alla RSMH:s 

lokalföreningar liksom enskilda 

medlemmar har 20 procent rabatt på alla 

böcker och publikationer i vår webbshop? 

För att ta del av rabatten, gör så här: Gå in 

på www.rsmh.se , klicka på ”Meny” uppe 

till höger och välj fliken ”RSMH-shopen”. 

Lägg sedan böckerna i varukorgen och gå 

till kassan. Skriv in medlemrsmh i fältet för 

rabattkod och tryck på aktivera. Pengarna 

dras från slutsumman innan betalning. 

God läsning! 

Hälsningar från kansliet 

Vill Du bli studiecirkelledare? 
RSMH har ett gemensamt tvåårigt projekt 

med Begripsam och ABF, där vi erbjuder 

utbildning i studiecirklar för våra 

medlemmar. Utbildningen går ut på att lära 

sig mer om den digitala världen genom att 

prova på olika hjälpmedel och få ett diplom 

och bli Digitalt diplomerad.  

Nu söker vi personer som skulle vilja leda 

studiecirklar i Internettkunskap och digitala 

tjänster och produkter.  

 Vi erbjuder all nödvändig kunskap 
och support för studiecirkelledarna. 

 Vi lär ut metoden ”tre träffar om” 
som vi utvecklat i samarbete med 
Begripsam i ett tidigare projekt.  

Ni kommer att få tillgång till lådor med 

digitala produkter där ni får prova och 

testa på materialet som finns i dem. Samt 

möjlighet till stöd från oss och vår support. 

Om man behöver 

studiecirkelledarutbildning får man det i 

samma sammanhang från oss och ABF. Den 

utbildade studiecirkelledaren förbinder sig 

att hålla i minst två studiecirklar per år, 

under projektets två år.  

Syftet är att studiecirkelledarna ska hålla i 

studiecirklar med minst tre träffar under 

tre veckor och utbilda i den digitala 

verkligheten som vi lever i. 

Målet är att lära deltagarna att hitta och 

koppla upp sig på ett gratis WiFi, kunna 

använda smartphone, dator, internet, 

hjälppenna med mera.  

Datum och ort, tiden är kl. 9:30 – 16:00: 

6 och 7 maj i Stockholm i Örnsberg 

Instrumentvägen 10, RSMHs kansli. 

16 och 17 maj i Göteborg i Folkets hus.  

23 och 24 maj i Stockholm i Örnsberg på 

Instrumentvägen 10, RSMHs kansli. 

27 och 28 maj i Malmö på Mosaiken, 

Porslinsgatan 3. Nils Yngvesson rummet.  

Antalet platser är begränsad, först till kvarn 

gäller. 

Är du intresserad att gå utbildningen till 

studiecirkelledare, kontakta: 

Isabella.canow@rsmh.se  

Eller mobil: 08 12 00 80 62 
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April/Maj 2019 

Vill du ha Föreningsnytt till din e-post? Skicka 

ett mail till rsmh@rsmh.se med din e-post och 
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FÖRENINGSNYTT 

Text: Claes Rundqvist 

Ansvarig utgivare: Kristina Båth 

                 

Kursinbjudningar 

Må-bra läger 26-30 augusti 2019 

Plats: Åsa Folkhögskola, 

Sköldinge/Katrineholm 

Tid: 26-30 augusti 2019 

Deltagaravgift: 750 inklusive resa tur och 

retur samt alla måltider. 

Sista anmälningsdag 7 juni 2019. 

Kursprogram och anmälningsblankett 

bifogas. 

Sommarläger i Backe, Jämtland 26-30 

augusti 2019 

Plats: RSMH-Backe lokalförening, Backe, 

Jämtland 

Tid: 26-30 augusti 2019 

Deltagaravgift: 750 kronor inklusive resa 

tur ochretur samt alla måltider. 

Sista anmälningsdag 7 juni 2019. 

Kursprogram och anmälningsblankett 

bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påminnelse: Årsmötesrapport för distrikt 

Vi bifogar Årsmötesrapport 2019 för 

distrikt. Denna ska, tillsammmans med 

årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse 

och verksamhetsplan vara förbundskansliet 

tillhanda senast 1 juni 2019. 
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