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Kårkulla samkommun

Brukarrådet i västra Nylands möte 10. 5. 2019 klockan 9. 30 -10. 45 på

Omsorgsbyrån i Ekenäs

Närvarande: Daniela Lindholm (ordförande), Andrea Westerlund, Stefan

Holmberg, Gun Sundqvist, Janina Egger (suppleant) och Johanna Martin

(sekreterare).

§1. Ordförande Daniela öppnar mötet

§2. Besök av FIX-TV

Media-Byrån:s FIX-TV är dagens gäster och de berättar om verksamheten och

vad de jobbar med. Fix-TV är en del av Kårkullas dagverksamhet på Dagtek

serviceenhet i Ekenäs. Fix-tv gör filmer om olika aktuella saker samt intervjuar

spännande gäster.
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§3. Filminspelning av nästa Brukarrådsmöte 30. 8. 2019

Planering av följande Brukarrådsmöte 30. 8. 2019. FIX-TV kommer då med och

filmar oss samt gör ett program om vad Brukarrådet är. Samma dag hålls både

möte samt intervjuer av brukarrådsmedlemmar, för den som vill bli intervjuad.

Andrea, som jobbar på Fix-TV och är Brukarrådsmedlem jobbar med

förberedelserna för intervjuerna.

Önskemål om att ordna gemensam lunch för alla: Bruka rrådsmedlemmar och

de som jobbar på Fix-TV.

§4. Genomgång av ärendelistan - den godkänns.
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§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll 15. 3. 2019.

Funderar på hur man kunde få mer synlighet till ärendelådorna så att alla vet

var de är och kan lämna in ärenden.

Följande möte i Ekenäs med nyländska nämnden behöver kollas upp datum och

tid, sekreteraren ansvarar.

§6. Storträff i Tammerfors

Det planeras en storträffför alla Brukarråd i Tammerfors till 2020. Det

planerade datumet för träffen är 8. 10. 2020. Det är en en-dags händelse. Vi

startar på morgonen och kommer hem på kvällen.

Mera information om dagen kommer senare.

§8. Möten i Hangö och Karis

Bruka rrådsmedlemmar från Hangö och Karis för fram önskemål om att kunna

hålla Brukarrådsmöte i Karis och i Hangö. Överenskommet att sekreteraren

utreder mer om möjligheterna att åka endera till Karis eller Hangö för möte

senare under året.
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§9. Följande Brukarrådsmöte blir fredag 30. 8. 2019 klockan 9. 30 på

Omsorgsbyrån i Ekenäs. Samtidigt kommer FIX-TV att intervjua och att filma

oss. Mer information om dagen kommer senare.

§10. Ordförande avslutar mötet

Daniela Lindhöl

Ordförande

länna 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


