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Presentation av RSMH:s nya vika-
rierande Föreningsombudsman 
Tjänsten som Föreningsombudsman/Verksamhetsutvecklare vid RSMH:s för-
bundskansli upprätthålls under våren 2022 genom vikariat. Nedan presenterar 
sig RSMH:s vikarierande Föreningsombudsman Annika Bostedt. 

Hej, 

Annika Bostedt heter jag. Och även om rollen som vikarierande Föreningsom-
budsman är relativt ny för mig så har jag arbetat för RSMH alltsedan januari 2008 
i olika projekt och initiativ; speciellt inriktade mot arbete och skola samt åter-
hämtning och coaching.  

Efter idag exakt fjorton år för och med RSMH betyder det att jag haft förmånen 
att få träffa och lära mig av en hel del av er som valt att engagera er i RSMH:s 
verksamhet lokalt och regionalt i olika RSMH-sammanhang allaredan. Jag ser nu 
fram emot att ta upp kontakterna igen inom ramen för mitt nya uppdrag likväl 
som mot chansen att få möta alla er andra som brinner för RSMH. 

Kort om mig själv kan jag nämna att jag har en bakgrund som Leg. psykiatri-
sjuksköterska inom såväl BUP, Vuxenpsykiatri samt RPK och att jag dessutom 
jobbat som kommunal Rehabiliteringschef under 11 år innan jag kom till RSMH. 

Det jag vill fokusera på i detta vikariat våren 2022 är att kartlägga och diskutera 
vilka behov ni i föreningarna har, rent krasst vad ni behöver från förbundet?  

Detta är lite av vad jag kommer att göra: 

1. Kontakta alla distrikt 

2. Kontakta Ordförande och sekreterare inför Årsmöte och det att handlingar 
som Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan, skall göras. Jag vill kunna pla-
nera och erbjuda minst fem tematiska Zoom-möten efter era önskemål nu i vår. 

3. Kartlägga behov av Anpassningskurser, mötesplatser för medlemmar och sty-
relser för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. 

Jag föredrar att ha telefontider då ni kan ringa mig, är jag upptagen så lämna ett 
meddelande och säg ert namn så ringer jag upp så fort jag har möjlighet. 

Telefontiderna är:  onsdagar kl. 13:00 - 15:30 samt torsdagar kl. 14:00 - 17:00.  

Mitt telefonnummer är 08 – 120 080 52.          E-posten är annika.bostedt@rsmh.se  
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