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120530

Styrelsemötesprotokoll RPC

§

Mötet öppnades och deltagarna hälsades välkomna

§

Till justerare valdes Zackarias Jerneck samt Ernst Dahlquist

§

Till sekreterare för mötet valdes Claes Parck

§

Förra mötesprotokollet lästes upp och justerades av styrelsen
med vissa ändringar. Zackarias Jerneck åtog sig att skriva in justeringarna i
protokollet för att sedan skicka densamma till Christina Fredlund för
underskrift.

§

Dagordningen lästes upp och antogs
Beslutade att stryka Riksinfo från protokollet då riks informerar direkt till
medlemmarna.

§

Informationsgruppen informerade
Diskussion om grupp telefonen, egen mailadress samt om gruppmail
utskick.
Beslutade att undersöka egen mailadress kopplad till hemsidan, där
ansvaret för den inkommande posten ska skötas av informationsgruppen.
Ansvarig för undersökningen Zackarias Jerneck.
Beslutade att telefonen ska stå kvar ytterligare en tid med hänvisning till
Hemsidan och mail adressen.
Ernst Dahlquist informerade angående annonsering.
Beslutade att låta Ernst Dahlquist och Zackarias Jerneck undersöka
kostnaderna för annonsering i Metro, City och andra tidningar med större
spridning.

§

Fortbildningsgruppen
Redan klara arrangemang är MBT teamets föreläsning den 27/9 kl 18:30.
Annika Trunnerup informerade att hon deltar i utbildningsgruppen för
region Skåne, tar tacksamt emot tips och idéer från kollegor. Samt inbjuder
RPC att ha informationsbord vid deras mässor/event.

§

Samverkansgruppen
Ann informerade att gruppen planerat in ett möte inför hösten och
återkommer med info senare.

§

Steg 1
Inget at rapportera

§

Övriga frågor
Anna tar upp om vi ska gå vidare med frågeställningen som inkommit om
etiska dilemman i samband med ackrediterings system i region Skåne.
Styrelsen bordlade frågan i avvaktan på att denna diskussion kan föras i
samband med egna aktiviteter som uppmuntrar medlemmar att komma
samman.
Claes Parck tar upp att kommunförbundet Skåne kommer i sommar att
annonsera upphandling av handledning. Föreslår att vi skickar länk med
info till våra medlemmar.
Beslutades att bevaka när annonsen kommer och då sända ut infon till
medlemmar.
Ansvariga: Ernst Dahlquist, Christina Fredlund och Claes Parck.
Christina Fredlund föreslår att kickoffen för styrelsen sker i Bjärred under
mer lättsamma former. Vilket beslutades och info skickas ut av Christina
Fredlund. Behovet av kurs i mötesteknik kurs är stort för nya medlemmar
så Zackarias Jerneck lovade att förbereda en snabb kurs till kickoffdagen.
Ernst informerade om hur resekostnader och andra utlägg för
styrelsemedlemmar ska hanteras.

§

Mötet avslutades och Christina Fredlund tackade för visat intresse och
engagemang.
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