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Brukarrådet i mellersta Nylands möte 12. mars 2019
klockan 14-15. 40 på omsorgsbyrån i Helsingfors

Närvarande: Karolina Karanen, Gun Sundström, Daniela Frankenheauser,
Maria Selenius, Susanna Lundmark (ordförande) och Mia Jäderholm
(sekreterare)

§1. Ordförande öppnar mötet

§2. Genomgång av föregående mötesprotokoll.

Till förra mötet kom en fråga om pengar.
Bmkare undrar varför pengarna från försäljningen inte
kan användas som "guldkant" i vardagen.
Svaret är att de pengar som kommer in på t. ex. loppis och julbasaren
räknas med i enhetens budget.

Av enhetens gemensamma pengar ordnas "guldkant" till alla grupper.
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Brukarrådet läste igenom andra regioners brukarråd och
kunde konstatera att man på andra orter tar upp liknande
ärenden som brukarrådet i mellersta Nyland.

§3. Hälsningar från brukarrädens sekreterares video-möte

Planeringen av storträffen har gått framåt.
Sekreterarna har tagit reda på vad storträffen kommer att kosta.
Ärendet går vidare och nu utreds varifrån man kan få pengar
till storträffen.

§4. Mat från ny leverantör på Octaven dag
Alla är överens om att den mat som kommer från en ny
leverantör är god.

Maten som nu serveras är godare än den mat som serverades tidigare.

§5. Övriga ärenden
Besök till andra boenden

Brukarrådet tycker att det skulle vara bra att få se hur bmkare

bor på andra boenden.
Personalen måste hjälpa att planera besöken.
Personalen måste ta kontakt till det andra boendet och

hjälpa till att ordna med transporten.
Varför heter det brukarrådetl

Ärendet diskuterades och alla tycker att brukarrådet är ett bra namn.
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Det är brukare som deltar och det är råd som man får ge.

Närblir Elovägen klart?
Brukarrådet väntar med spänning på att regionens nya boende skall bli
klart.
Gåvor

Det är roligt att få och ge gåvor till sina vänner.
Man måste tänka på att många har svårt att få
pengarna att räcka till.
Man behöver inte alltid köpa en gåva.

Man kan t. ex. bjuda på något hembakat.
Vänner

Vänner är viktiga.

Personalen kan inte välja vem en brukare skall vara
vän med.

I sitt eget hem har man rätt att sägatill om man vill vara ifred.
Man måste inte ta emot besök i sitt eget hem om man inte vill det.

§6. Storträffen
Brukarrådet ser fram emot storträffen.

Brukarrådet i mellersta Nyland tycker att det är en bra idé
att brukarråden presenterar sig själv till varandra och
berättar hur manjobbar i de olika regionerna.
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§7. Nästa möte

Nästamöte hålls torsdagen den 23. maj klockan 14-16 påomsorgsbyrån.
Den nya regionchefen bjuds med på mötet.

§8. Ordförande avslutar mötet
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Susanna Lundmark

Mia Jäderholm

ordförande

sekreterare

Distribution: nämnden i Nyland, regionala cheferna i Nyland, Carola
Isaksson, enhetscheferna i mellersta Nyland, enheterna i mellersta

Nyland, brukarrådeni Nyland, medlemmarna i brukarrådet i
mellersta Nyland

