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Dags att avisera om 2020 års 
medlemsavgift! 
 
Varje år samlar ni ihop det nya årets 
medlemsavgifter från våra medlemmar i 
alla föreningar. En betald årsavgift är ett 
måste om man vill kunna följa med på 
föreningens aktiviteter och på annat sätt 
engagera sig i RSMH:s verksamhet. 
Självklart kan det finnas undantag, men 
som regel gäller att medlemmarna bör 
betala sina medlemsavgifter i början av 
året.  
Att ni i föreningarna får in 
medlemsavgifterna i början av året ökar 
möjligheterna för er att bättre planera och 
genomföra er verksamhet, eftersom ni ju 
då vet hur mycket pengar som kommer in 
härifrån. Ni kan då också satsa mer krut på 
att värva nya medlemmar, istället för att 
driva in avgifterna för de befintliga 
medlemmarna. 
För oss på förbundskansliet är det 
problematiskt att hantera medlemmar som 
inte betalat sin årsavgift och som vi inte vet 
om de kommer att göra det. Både ur ett 
juridiskt (med tanke på den nya 
personuppgiftslagen, GDPR) och ett 
ekonomiskt perspektiv, så vore det bättre 
om medlemsavgiften samlades in så snart 
som möjligt under årets början. Om en 
medlem betalar i slutet på 2020 så har ju 
hela året gått (med utskick av Revansch 
och annat) utan att vi vet om den är 
medlem eller ej. 
Målet är att vi ska ha ett säkert och GDPR-
mässigt medlemsregister, där vi med 
säkerhet vet att enbart våra uppdaterade 
och betalande medlemmar tar del av de 
medlemsförmåner som de har rätt till.  

Det är därför dags för er att redan nu 
planera och sätta igång med aviseringarna 
av 2020 års medlemsavgifter! 
När medlemmen har betalat sin avgift ska 
hens förfallodatum i registret flyttas fram 
med ett år, så att registret automatiskt 
känner av att medlemskapet är giltigt. För 
er i lokalföreningarna som själva 
administrerar i registret så är det viktigt att 
ni gör detta själva. Om datumet inte 
ändras så kommer medlemmen inte att 
synas som aktiv i registret och statistik och 
annat blir fel. Titta på bilden (se bilaga!) för 
att se vilket datum det är jag menar och var 
ni fyller i detta. 
Hör av er till oss med frågor eller 
funderingar!  
Lena Andersson, 
08-12 00 80 42¨ 
Lena.andersson@rsmh.se 
 
”Stärkt skyddsnät för färre självmord” 

I en debattartikel i Aftonbladet på 
Världsdagen för psykisk hälsa den 10 
oktober skrev RSMH kring temat självmord. 
Skyddsnätet behöver stärkas så att hela 
samhället arbetar för att människor har 
chans att få ett bra liv. Det minskar risken 
för självmord. Försäkringskassans hårda 
linje går ofta stick i stäv med forskning som 
visar detta. Barbro Hejdenberg Ronsten, 
vår förbundsordförande, och P-O Tiger, 
ordförande i RSMH:s utskott för opinion 
och samhällspåverkan, var undertecknarna 
av artikeln. 
Elin Engström 
Intressepolitisk sekreterare 
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Stora brister i förslag om patientsäkerhet 

Inom RSMH är vi utomordentligt oroade 
över situationen inom psykiatrin. Det 
skriver vi i remissvar om förslag till 
nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
2020-2024. Socialstyrelsen har 
överhuvudtaget inte gått igenom den 
psykiatriska vården och omsorgen. Här 
skulle det behövas en egen utredning, med 
en ordentlig genomlysning på nationell 
nivå av hela psykiatrin.  Det är också en 
mycket stor brist, anser RSMH, att en 
analys av hela barn- och ungdomsvården 
uteblivit. Det är vanligt att psykisk ohälsa 
och psykiatriska problem börjar redan 
under barn- eller ungdomsåren för att 
senare bli kroniska när vuxen ålder 
uppnåtts. 
Elin Engström 
Intressepolitisk sekreterare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Diplomerat digital 
Nu har vi packat klart några paket med 
"Prova-på-låda". Studiecirkelledarna i 
projektet kan beställa lådan från Karin via 
mejl 
på Karin.Ekelund.Malmros@begripsam.co
m. Har ni frågor kan ni nå henne på 076-
391 96 59.Ni får låna en låda under era 
studiecirklar för att prova på olika digitala 
prylar. Vi kommer att spela in korta 
introduktionsfilmer med de olika digitala 
prylarna. Ni kan titta på filmerna 
tillsammans och sedan testa hur de 
fungerar.  
Lådorna innehåller bland annat: 
smartphone, echo smartpen, laptop,                 
platta, google home. Innehållet i lådorna 
varierar.  
Finns det intresserade som vill gå 
utbildningen och hålla studiecirklar i den 
lokala föreningen? 
Finns det intresserade medlemmar som vill 
gå studiecirkeln och lära sig mer om 
digitala hjälpmedel och prylar? 
Kontakta i så fall Isabella Canow, telefon: 
08 120 080 62 eller email: 
Isabella.canow@rsmh.se 
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