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Brukarrådet i västra Nylands möte 1. 11. 2019 på Omsorgsbyrån i
Ekenäs
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Närvarande:

Daniela Lindholm ordförande, Stefan Holmberg, Gun Sundqvist, Janina Egger,
Marlene Lundberg och Johanna Martin sekreterare (Eddy Krook och Andrea
Westerlund förhindrade att delta)

§1 Ordförande Daniela öppnar mötet kl 13. 12

§2 Ärendelistan godkänns
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§3 Genomgång av förra mötets protokoll
Betalda Tv-kanaler har nu kunnat ordnas till Flemingsgatans

boende men alla måste betala själva för det paket de önskar beställa

§ 4 Videomöte med Brukarrådet i Östra Nyland

Brukarrådet i Västra Nyland vill gärna ha en träff med Brukarrådet i Östra

Nyland. Viktigt att få tid och datum i god tid. Brukarrådens sekreterare håller
kontakt med varandra om tidtabellen för möte.
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§5 Träff med nyländska nämnden i Ekenäs

Nyländska nämnden kommer på besök till Ekenäs i maj 2020. Då inbjuds alla
nyländska Brukarråd till Ekenäs. Förslag och planering av dagens innehåll börjar
nu och fortsätter nästa möte. Som ett förslag kunde man presentera för våra

gäster FIX-tv:s redaktion. Sekreteraren diskuterar vidare planer med
regionchefen i västra nyland.
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§6 Träff med anhörigrådet

Brukarrådet ställer sig positivt till förslaget om en gemensam träff med

anhörigrådet. Överenskommet att Brukarrådets sekreterare diskuterar vidare

med anhörigrådets sekreterare.

§7 Ärenden i ärende-lådorna

Denna gång inga ärenden kommit in
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§8 Delaktighet

Medlemmarna konstaterar att det är viktigt att ha möjligheten att påverka sitt

liv och att kunna vara delaktig i viktiga beslut.
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§9 Diskussion om dagens filminspelningsdag

Idag har Fix-tv gjort en informationsfilm om Brukarrådet. Medlemmarna har

blivit intervjuade och mötet filmat. Vi har även ätit lunch tillsammans med Fix-

tv på restaurang Fyren. Andrea som var frånvarande filmas nästa vecka. Alla är
nöjda med dagen. Brukarrådet meddelas då filmen är klar.

§10 Diskussion kring möte under våren

Vårens avslutande träff planeras till juni 2020. Planen är att åka till Hangö,

Sekreteraren kollar upp med enhetschefen i Hangö om det är möjligt att

besöka Hangö arbetscenter och eventuellt hålla mötet där.

§11 Brukarrådets nästa möte

planeras till slutet av januari eller början av februari 2020. Sekreteraren

återkommer med inbjudan.
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§10 Ordförande avslutar mötet kl. 13.45
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Danielalindholm

Ordförande
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Johanna Martin

sekreterare

Distribution: Nämnden i Nyland, regionala chefer i Nyland, Carola Isaksson,

enhetschefer i västra Nyland, enheter i västra Nyland, Brukarråden i Nyland,

medlemmarna i Brukarrådet i västra Nyland
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