
Västra Åbolands Brukarrådsmöte

+ É
Tid och Plats: Mändagen den 13. 5. 2019 kl. 13. 30-15. 00

på Flätan, Mocca se., Åbo.
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Närya rande:

Ordförande: Marcus Bergroth

Sekreterare: Hedda Granit

Brukarrådsmedlemmar: Tiina Salmi viceordförande, Johan Engström, Jenny Jönsson, Krister Lindfors suppleant

R N

Frånvarande: Rasmus Rönkönharju, Niklas Laulajainen

Mötet inleddes med information om Brukarrädet för alla Arbetstagare och handledare på Flätan. De flesta kände till Brukarrådet. Vi

kunde ändå berätta lite mer om vilken typs uppdrag vi kan få, var man hittar Brukarrådsprotokollen på Kårkullas webplats och hur

Brukarrådsvalet gör tid. Alla pä Flätan kände till var Brukarradets postlåda finns. Vi blev giada över att det fanns två ärenden i

postlådan.

l. Mötet öppnas och ordförande och sekreterare väljs.

Marcus fortsätter som ordinarie ordförande och Tiina kallas in som suppleant då Marcus har förhinder. Både Marcus och Tiina är

nöjda med detta.

Rasmus Rönkönharju önskar avgå från Brukarrödet och Niklas Laulajainen fortsätter på ordinarieplats. Han har redan nu varit

suppleant på de flesta av Brukarrådsmötena under de senaste två drsen. Niklas Laulajainen hade förhinder under detta möte och

Krister Lindfors kailadss in som suppleant. Fem Brukarrädsmedlemmar var således på plats och vi kunde hålla mötet som planerat.

Brukarrådens sekreterare har diskuterat hur man ska göra då någon Brukarrådsmedlem önskar sluta eller inte kan vara med i

Brukarrådet längre. Eftersom det finns tvä suppleanter som inte är personliga behöver man inte välja in någon ny.
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2. Förra Bmkarrådsprotokollet från Västra Äbolands Brukarråd

Morcus Bergroth läste upp protokollet frän Västra Abolands brukarrådsmöte 19. 3.

Sedan förra mötet har Sekreteraren och Brukarrådsmedlemmarna haft ett informationstillfälle på Mocca se. /Strandvägen i Pargas den

11.4. 2019 på Morgonsamlingen.

c
3. Information från Brukarrådens sekreterares möte 3. 5. 2019

Sekreteraren gick igenom de viktigaste ärendena frän mötet 3. 5,

- Brukarrådets storträff hålls i Tammerfors flyttas fram. Nytt datum är torsdagen den 8. 10. 2020. Vi far tidigt på morgonen och

kommer hem sent pä kvälfen. Mer info senare.

- Vasa Brukarräds sekreterare Janek Bergman har skapat en bildbank som kan användas för moteskallelser och protokoll. Brukarrådets

medlemmar uppskattade att möteskaltelsen till detta möte hade bildstöd. De var av åsikten att det gärna får vara bilder i

mötesprotokollen också; eftersom "en bild kan säga mer en tusen ord". Texten ska vara kort och lättläst. Tiina uppskattar att hon

fick en sammanfattning på finska. Det vilt hon ha också i fortsättningen.

- Brukarrådsprotokollen borde tas upp po enheternas husmöten, så att så många som möjligt får information om vad som behandlats.

Tyvärr är det olika system på olika enheter. Atlla enheter har inte husmöten. Brukarrädsmedlemmarna kan förbättra detta genom att

ta ansvar förött gå igenom protokollen på sina boenden samt pä Flätan eller Strandgatans AC. På så vis får i alla fall vi ett system

här i Pargas och Åbo. En av brukarrädsmedlemmarna önskade att det finns en postlåda för Brukarrådet också på Boendet.

Sekreteraren kontaktar enhetschefen i fråga i ärendet. Var och en som har ett ärende till Brukarrådet kan meddela skriftligt eller

muntligt till Brukarrådets sekreterare, ordförande eller någon QV medlemmarna.

- Det var intressant att höra vad Brukaråden i de andra regionerna har jobbat med och diskuterat på sina maten.
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4. Information från Regionala nämndens möte 6.5.2019

Sekreteraren berättade om ärendena som regionala nämnden i Aboland tog upp pä sitt möte. Åboland har nyligen fått ett nytt

anhörigråd. Det blir aktuellt med en träff mellan Anhörigrådet och Brukarrådet under hösten Sekreteraren kontaktar regionala chefen

som även fungerar som Anhörigrådets sekreterare för att höra om det ar möjligt att boka in en gemensam träff. Vi återkommer till

tid och datum. Sekreteraren skickar ut skriftlig kallelse.

- Regionala nämnden föreslår att Brukrarrädet ska öppna upp kontakt med Rådet för personer med funktionsnedsättning i Åbo och

Handikapprådet i Färgas. Beslut: Sekreteren kontaktar Rådet för Personer med funktionsnedsättning och handikapprådet. Eventuellt kan

vi samarbeta med Östra Abolands Brukarråd åtminstone gällande Anhörigrådet (som är det samma för hela Aboland).
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5. Övriga ärenden

- Brukarrådsmedlemmarna vill besöka nya Lyan då den är klar. Sekreteraren kollar upp om det är möjligt.

- Brukarrådsmedlemmama vill träffa Kårkullas högsta chefer. Sekreteraren kollar upp om det är möjligt.

- Vad är mötesarvodet då medlemmarna deltar i Brukarrådets möten? Svaret är att ordförande får 60  /möte och övriga medlemmar

får 30  /per möte.

- Det hade kommit två frågor/lappar i Brukarrådets postlåda: "Ta upp de mänskliga rättigheternas betydelse i vardagen" Viktigt! samt

Tema: Trivsei: skapa regler som hjälper oss att göra sämja och trivsel och ömsesidig respekt.

Brukarrödsmedtemmarna enades om att detta är viktiga och bra ämnen, Det krävs tid förött gå in på dessa frågor pä djupet Det är

ett bra tema för ett större projekt eller som långvarigt arbete.
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6. Nästa möte

Sekreteraren skickar
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