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Brukarrådsmöte i Västra Aboland

Plats: Omsorgsbyrån i Aboland, Strandgatan 8, 21600 Pargas

Tid: 19.3.2019 kl. 13-14.30

l, Närvarande: Tiina Salmi (ordförande)

Niklas Laulajainen

Johan Engström

Jenny Jönsson

Hedda Granit, Sekreterare för brukarrådet

2. Tiina valdes till mötets ordförande. Hedda valdes till mötets sekreterare.

3. Genomgång av förra protokollet. Västra- och Östra Åbolands brukarråd höll ett gemensamt möte på Flätan i
Åbo 5. 12. 2018. Brukarrådsmedlemmarna ansåg att det var ett bra möte. Det var trevligt att träffa de andra

Brukarrådsmedlemmarna. Mötesdeltagarna ser fram emot att träffas igen.

4. Brukarrädets agenda för 2019:

19. 3: första mötet

Torsdagen 9. 5 kl. 13. 00 på Flätan i Åbo har vi vårt följande möte.

Datum för höstens möte (i september) och gemensamma julträffen i december besluts senare.

5. Höstens stormöte för Kårkullas alla Brukarråd inhiberas. Det blir alltså inget stormöte 24. 10 som planerat

utan det flyttas till våren 2020. Mer information i ett senare skede.

6. Förfrågan om Brukarrådsinfo för Moccas arbetstagare på Mocca se. l samband med ett

Brukarmöte/Morgonsamling. Följande möte är torsdagen den 11.4 kl. 9. 15. Hedda, Tiina, Niklas och Johan

berättar om Brukarrådet då.

Det skulle vara roligt om vi skulle få ärenden, frågor eller uppdrag i Brukarrådets postlåda. Det finns en

på Mocca och en på Flätan. Hittills har det inte varit litet eller ingen post i dem.

Ifall Flätans arbetstagare är intresserade av ett likadant infotillfälle kan Jenny/ Marcus och Krister vara

informatörer. Hedda kan komma med om det behövs. Meddela sekreteraren i så fall.

Brukarrådsmedlemmarna tycker att:

- Brukarrådsmötena ger bra omväxling.

- Det är roligt att träffa människor man inte annars träffar i sin vardag.
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- Det är intressant att träffas för att diskutera olika saker.

- Det är viktigt att veta om mötena i god tid så att man kan planera sina dagar.

- Tiina Önskade att protokolien även fås på finska. På mötena får var och en tala sitt modersmål och vi

översätter vid behov. Sekreteraren skriver ett sammandrag på finska.

" Möteskallelsen kommer att kompletteras med bilder i fortsättningen.

7. Förfrågan om vilka appar som önskas till enheternas appar. Appar som nämndes var Google earth, Facebook,
Moviemaker.

8. Kontaktuppgifterna till sekreteraren och övriga medlemmar uppdaterades

9.. Övriga ärenden:

Det är bra om möteskallelsen går till alla deltagare i Brukarrådet, dvs. också till suppleanterna, eftersom

medlemmar kan insjukna eller få förhinder och det kan vara svårt att kalla in suppleanter på kort varsel.

Eftersom vi bestämmer följande mötesdatum på varje möte kommer också suppleanterna att få info om

mötesdatum i fortsättningen.

Sekretararen gav ett kort sammandrag från Brukarrådens sekreterares möte 14. 2. 2019

Sammandrag från regionala nämnden i Åbolands möte 13. 3. 2019 (protokoll)
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