Protokoll för brukarrådet i mellersta Nylands möte 12.12.2014
kl. 9.30-11.30 på Majparkens serviceenhet/Landgränden.
Närvarande: Daniela Frankenhauser (ordförande), Gun Sundström, Ida
Nummelin, Mia Jäderholm (sekreterare) samt Melanie Shametaj (inbjuden
gäst).
Frånvarande: Niklas Maltusch och Fredrik Ingman
1. Ordförande läste upp protokollet från föregående möte 26.09.2014.
Protokollet godkändes.
2. Ordförande läste upp föredragningslistan. Föredragningslistan
godkändes.
3. Mia berättar om ett videomöte som brukarrådens sekreterare haft
den 20.11.2014 med verksamhetschefen Miia Lindström.
• Den 4.6.2015 planeras det en träff i Pargas för alla brukarråd.
• Man tillsätter en kommitté som börjar fundera på hur träffen
skall se ut. Med i kommittén finns brukarna från brukarrådet i
Pargas och personal från Pargas.
• För träffen i Pargas betalas det inget mötesarvode, men det
kommer inte att kosta någonting att delta.
• Brukarrådet i mellersta Nyland önskar att det skall finnas lite av
allting på träffen i Pargas: besök på området, utbildning och
fest.
4. Melanie berättar om Treklanges kommande flytt.
• Enheten kommer att hålla stängt kring årsskiftet och flyttar
första veckan 2015.
• Den 5.1 2015 börjar verksamheten på den nya adressen
Bagarstugevägen 4-5.
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• I det nya huset finns inget större gemensamt utrymme, men
man kommer att använda t.ex. konditionssalen och
simhallen som finns i samma hus.
• Det finns en matsal i huset dit de flesta kommer att gå och
äta.
• En del kommer att äta i en eget mindre matsal.
5. Daniela har varit på utbildning och delar ut broschyrer som berättar
hur det går till att hålla möte.
6. Under året 2015 kommer brukarråden att ha 4 möten och träffen i
Pargas.
7. Mellersta Nylands brukarråd skall träffas nästa gång i Treklangens
nya utrymmen fredagen den 27.2.2015 klockan 9.30-11.00. Den
gången kommer enhetsledarna att vara med på mötet.
8. Mötet avslutades med julkaffe.

Helsingfors den 7 januari 2015

Daniela Frankenhauser
ordförande

Mia Jäderholm
sekreterare
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