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INFO TILL DISTRIKTEN OM KOMMANDE 

FÖRBUNDSRÅD 

Kongressen 10-12 maj 2019 beslutade om 

stadgeändringar. Dessa träder ikraft  

1 oktober 2019. En av förändringarna gäller 

Förbundsråden. Förändringen innebär 

bland annat att Förbundsrådet flyttas från 

november till maj månad. Av den 

anledningen hålls inget förbundsråd detta 

år. Kommande Förbundsråd är planerat till 

den 15-17 maj 2020.   

Kongressprotokoll §12  

att förbundsrådets uppdrag förändras 

enligt förbundsstyrelsens förslag,  

att förbundsrådet förläggs till  maj månad 

och att det inte sammanträder det år 

kongressen möts,  

att stadgarna ändras enligt detta samt  

att förbundsråd därmed inte genomförs 

november 2019.   

Stadgar antagna vid RSMHs kongress 2019 

23     Förbundsrådet  

Förbundsrådet består av ett ombud från 

varje distrikt. Består distriktet av flera 

administrativa regioner har distriktet rätt 

att utses ett ombud/region. Ombud jämte 

ersättare väljs av distriktets årsmöte. 

Ordinarie förbundsstyrelseledamöter kan 

inte väljas som ombud till förbundsråd. 

Ombud som är ersättare i 

förbundsstyrelsen och tjänstgjort under 

det gångna verksamhetsåret har inte 

rösträtt i fråga om tillstyrkan/avslag av 

ansvarsfrihet. 

Förbundsrådet sammanträder en gång per 

år före maj månads utgång, utom vid 

kongressår.  

Vid förbundsrådsmötet ska 

verksamhetsberättelse och bokslut samt 

revisorernas berättelse, som ska till- eller 

avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, 

fastställas. Vidare ska styrelsen inhämta 

förbundsrådets prioriteringar inför arbetet 

med kommande års verksamhetsplan och 

budget samt inför beslut i principiella 

frågor.  

Förbundsrådet fastställer medlemsavgifter 

för kommande verksamhetsår. 

Förbundsrådet behandlar överklagande av 

förbundsstyrelsebeslut om uteslutning (se 

bilaga 1).  

Förbundsrådet gör nödvändiga 

kompletteringsval under 

kongressperioden. Förbundsstyrelsen ska 

inhämta förbundsrådets uppfattning i 

särskilt viktiga principiella frågor.  

Kallelse ska utsändas senast tre veckor 

innan förbundsrådet sammanträder. 

Önskar lokalförening eller distrikt ha viss 

fråga behandlad av förbundsrådet ska 

denna vara förbundsstyrelsen tillhanda 

senast 31 mars.  

Kristina Båth Sågänger 

Kanslichef                                       
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600 kronor till vår systerorganisation i 

Tanzania 

Under RSMH:s kongress i maj anordnades 

en insamling till vår systerorganisation 

TUSPO i Tanzania. Gudrun Berg, som höll i 

insamlingen, vill hälsa att den inbringade 

600 kronor vilka är insatta på konto. 

RSMH fick med 3 debattinlägg i media 

Vår nya förbundsordförande Barbro 

Hejdenberg Ronsten har under de senaste 

månaderna skrivit följande texter som har 

publicerats i rikstäckande media:  

1.”Ensamhet är inget individuellt val – utan 

en samhällsfråga” – inlägg publicerat i 

Dagens Nyheter 2 juli 2019. Det är ett svar 

på skribenten Hanne Kjöllers text om 

ensamhet. 

https://www.dn.se/ledare/inlagg/ensamhe

t-ar-inget-individuellt-val-utan-en-

samhallsfraga/?fbclid=IwAR1IT7IqYhHsFs0

R9sR2Brezo7zBd4lxIFlACUebee5Xh4S4qRY

BGAV5fJI 

2.”Nya domen ger hopp till dem 

Försäkringskassan nobbat” – debattartikel 

publicerad i Expressen 9 juli 2019. 

https://www.expressen.se/debatt/nya-

domen-ger-hopp-till-dem-

forsakringskassan-

nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t

86jZzLROa-

lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM 

3.”Psykiatriambulanser borde köra 

omhändertagna unga” – debattartikel 

publicerad i ECT 18 juli 2019 

https://www.etc.se/debatt/psykiatriambul

anser-borde-kora-omhandertagna-

unga?fbclid=IwAR0hplc3iHeEQnTACBhEZx

NwYuX2Si8nZKEIk1u8xGEZiyMt81K2unhOy

E8 

Ja till MR-institution och tydligare regler 
för läkemedel 

RSMH har besvarat tre viktiga remisser 
hittills i år, nedan följer sammanfattningar 
av svaren. 

Tydligare ansvar och regler för läkemedel: 
RSMH vill att reglerna för läkemedel ska bli 
tydligare, men tror inte att förslagen är 
tillräckliga. Vi har länge varit kritiska till 
utvecklingen av läkemedelsmarknaden. 
Brukarna borde ha mer att säga till om, 
också i denna utredning. (SOU 2018:89 

Förslag till en nationell institution för 
mänskliga rättigheter i Sverige: RSMH 
välkomnar förslaget om en nationell 
institution för de mänskliga rättigheterna. 
Vi föreslår att det inom Rådet för de 
mänskliga rättigheterna ska finnas särskild 
kompetens när det gäller psykisk 
funktionsnedsättning. (Ds 2019:4) 

Agenda 2030 och Sverige: Världens 
utmaning – världens möjlighet: Psykisk 
ohälsa är den största utmaningen för en 
socialt hållbar utveckling i Sverige idag, och 
frågan behöver lyftas högre på 
dagordningen. RSMH stöder annars de 
flesta förslagen för hälsa och jämlikhet i 
arbetet med Agenda 2030. (SOU 2019:13) 

 

mailto:rsmh@rsmh.se
http://www.rsmh.se/
https://www.dn.se/ledare/inlagg/ensamhet-ar-inget-individuellt-val-utan-en-samhallsfraga/?fbclid=IwAR1IT7IqYhHsFs0R9sR2Brezo7zBd4lxIFlACUebee5Xh4S4qRYBGAV5fJI
https://www.dn.se/ledare/inlagg/ensamhet-ar-inget-individuellt-val-utan-en-samhallsfraga/?fbclid=IwAR1IT7IqYhHsFs0R9sR2Brezo7zBd4lxIFlACUebee5Xh4S4qRYBGAV5fJI
https://www.dn.se/ledare/inlagg/ensamhet-ar-inget-individuellt-val-utan-en-samhallsfraga/?fbclid=IwAR1IT7IqYhHsFs0R9sR2Brezo7zBd4lxIFlACUebee5Xh4S4qRYBGAV5fJI
https://www.dn.se/ledare/inlagg/ensamhet-ar-inget-individuellt-val-utan-en-samhallsfraga/?fbclid=IwAR1IT7IqYhHsFs0R9sR2Brezo7zBd4lxIFlACUebee5Xh4S4qRYBGAV5fJI
https://www.dn.se/ledare/inlagg/ensamhet-ar-inget-individuellt-val-utan-en-samhallsfraga/?fbclid=IwAR1IT7IqYhHsFs0R9sR2Brezo7zBd4lxIFlACUebee5Xh4S4qRYBGAV5fJI
https://www.expressen.se/debatt/nya-domen-ger-hopp-till-dem-forsakringskassan-nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t86jZzLROa-lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM
https://www.expressen.se/debatt/nya-domen-ger-hopp-till-dem-forsakringskassan-nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t86jZzLROa-lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM
https://www.expressen.se/debatt/nya-domen-ger-hopp-till-dem-forsakringskassan-nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t86jZzLROa-lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM
https://www.expressen.se/debatt/nya-domen-ger-hopp-till-dem-forsakringskassan-nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t86jZzLROa-lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM
https://www.expressen.se/debatt/nya-domen-ger-hopp-till-dem-forsakringskassan-nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t86jZzLROa-lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM
https://www.expressen.se/debatt/nya-domen-ger-hopp-till-dem-forsakringskassan-nobbat/?fbclid=IwAR0SFz0RxmHKyrLviU4t86jZzLROa-lCFn6yoXeWee1_Pv1YM504nD5jiSM
https://www.etc.se/debatt/psykiatriambulanser-borde-kora-omhandertagna-unga?fbclid=IwAR0hplc3iHeEQnTACBhEZxNwYuX2Si8nZKEIk1u8xGEZiyMt81K2unhOyE8
https://www.etc.se/debatt/psykiatriambulanser-borde-kora-omhandertagna-unga?fbclid=IwAR0hplc3iHeEQnTACBhEZxNwYuX2Si8nZKEIk1u8xGEZiyMt81K2unhOyE8
https://www.etc.se/debatt/psykiatriambulanser-borde-kora-omhandertagna-unga?fbclid=IwAR0hplc3iHeEQnTACBhEZxNwYuX2Si8nZKEIk1u8xGEZiyMt81K2unhOyE8
https://www.etc.se/debatt/psykiatriambulanser-borde-kora-omhandertagna-unga?fbclid=IwAR0hplc3iHeEQnTACBhEZxNwYuX2Si8nZKEIk1u8xGEZiyMt81K2unhOyE8
https://www.etc.se/debatt/psykiatriambulanser-borde-kora-omhandertagna-unga?fbclid=IwAR0hplc3iHeEQnTACBhEZxNwYuX2Si8nZKEIk1u8xGEZiyMt81K2unhOyE8
https://rsmh.se/wp-content/uploads/2019/06/Remissvar-Tydligare-ansvar-och-regler-f%C3%B6r-l%C3%A4kemedel.docx
https://rsmh.se/wp-content/uploads/2019/06/Remissvar-MR-institution.pdf
https://rsmh.se/wp-content/uploads/2019/06/Remissvar-MR-institution.pdf
https://rsmh.se/wp-content/uploads/2019/06/Remissvar-Agenda-2030.pdf
https://rsmh.se/wp-content/uploads/2019/06/Remissvar-Agenda-2030.pdf


 
 
 

 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa   
Adress: Instrumentvägen 10 126 53 Hägersten   
Tel: 08-12 00 80 40 – Fax: 08-645 99 70 - 
E-post: rsmh@rsmh.se – Postgiro: 40 62 92 -3 
www.rsmh.se – rsmhbloggen.se 

  

 

Augusti 2019 

FÖRENINGSNYTT 

Text: Claes Rundqvist 

Ansvarig utgivare: Kristina Båth 

Vill du blogga om psykisk ohälsa? 

RSMH-bloggen söker fler personer som vill 

skriva blogginlägg om de egna 

erfarenheterna av psykisk ohälsa. Du 

behöver vara medlem i RSMH och kunna 

skriva ungefär ett inlägg per månad. Sänd 

oss en presentation av dig själv, ett 

textprov och ett skarpt porträttfoto, som 

får publiceras tillsammans med för- och 

efternamn. Se rsmhbloggen.se eller 

kontakta elin.engstrom@rsmh.se för mer 

information.  

Studiecirkelledare till Diplomerat digital 

RSMH:s projekt Diplomerat digital är i full 

gång med höstens utbildningar i 

studiecirklar och fördjupning med 

studiematerialet ”Tre träffar om”.  

Utbildningen går ut på att lära sig mer om 

den digitala världen genom att prova på 

olika hjälpmedel och få ett diplom och bli 

diplomerad digital. 

Projektet kommer att ta fram en 

självstudieutbildning som ska finnas på 

webben. 

Vi du bli studiecirkelledare som kan hålla i 

studiecirklar med vår metod som vi har 

tagit fram med hjälp av Begripsam? 

Studiecirkelledarna kommer att erbjuda 

studiecirklar om den digitala världen 

tillsammans med ABF. Ni får tillgång till 

digitala lådor där ni får prova på materialet 

som finns i dem. 

Anmäl dig till höstens studiecirklar med 

utbildningsmaterialet ” Tre träffar om”: 

Stockholm den 15, 22 och 29 oktober kl. 15 

– 17. 

Malmö den 26 september, 10 och 24 

oktober kl. 15-17. 

Umeå den 30 september, 7 och 14 oktober 

kl. 15-17. 

Projektet finansieras av Post- och 

Telestyrelsen.       

Vill du veta mer, kontakta:        

Utbildningsansvarig: Isabella Canow email: 

Isabella.canow@rsmh.se  Eller på telefon: 

08 120 080 62 

Projektledare: Tommy Hagström email: 

tommy.hagstrom@begripsam.com 
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