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Brukarrådet i norra Österbotten

Protokoll:

Plats:

Tid:

Närvarande:

Övriga närvarande

§ l. Val av ordförande

2/2019

Omsorgsbyrån i Jakobstad
Stationsvägen l, 68600 Jakobstad

16 maj 2019 klockan 9-10. 30

Frida Granvik, ordförande
Daniel Wargh,
Jonas Jansson

Andreas Byggmästar
Heidi Klemets

Gun Vikström, sekreterare

och mötets öppnande

Frida Granvik är ordförande till hösten 2019

Daniel Wargh är viceordförande for samma tid.

Ordförande öppnade mötet
och hälsade alla välkomna.

§2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutfordhet.

Mötets laglighet och beslutfördhet konstaterades.
Alla ordinariemedlemmar var på plats.

§3. Protokollet godkändes.

Sekreteraren läste protokollet från senaste möte

och protokollet godkändes.
Sekreteraren läste upp föredragningslistan
och medlemmarna godkände den.
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§4. Genomgång av miljöstrategin

Brukarrådet bekantade sig med Kårkullas miljöstrategi.
Vi inledde med en diskussion om vad miljö och hållbar utveckling är.
Medlemmarna är medvetna om att det finns både plast och gifter i haven.
Vi höll en lång och aktiv diskussion om hur vi kan påverka miljön.
En sak vi kan göra är att inte kasta skräp.
En annan sak är att undvika att köpa saker av plast.
Var finns då plast?
Medlemmarna vet att det finns plast bland annat i butiker,
till exempel shampoflaskor, påsar för frukter,
plast runt korv och skinka, leksaker, sugrör och pennor.

En viktig aspekt som lyftes fram var arbetsmiljön.
På en arbetsplats upplevs ljudet vara for högt
samt att det hörs for bra mellan rummen.

En medlem betonade att mobbning kan höra till arbetsmiljön.

Vad kan vi göra for att få en bra miljö?

Ett sätt är att inte kasta skräp
och att plocka upp skräp som ligger på marken.
Ett annat är att tänka på naturen på den egna gårdsplanen.
Vi diskuterade att alla kan sortera skräp.

Medlemmarna tycker att Kårkulla har märkt ut sopkärlen bra
vilket gör att det är enkelt att sortera rätt.
Det finns skilda kärl for metall, glas, plast och bioavfall.
Slutligen följde en diskussion om miljömärkta produkter

och hur de känns igen.
Diskussion om miljön fortsätter under nästa möte.
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§5.0vriga ärenden:

Brukarrådet tog del av nämndens hälsning.

En tyst minut hölls for en arbetskamrat vid Intek
som dog i april.

En medlem hade en hälsning från förra chefen vid Intek

Nya anhörigrådet har haft en träff

En modevisning ordnas på gågatan i Jakobstad den 17. 5 kl 12
av Intek

§6. Tidpunkt for nästa möte:

Nästa mötestid meddelas senare.

§7. Mötet avslutades klockan 10.30
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Frida Granvik, ordförande Gun Vikström, sekreterare
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