Protokoll styrelsemöte narrativ medicin 25 juli 2017

Närvarande: Linda, Marie, Valle, Maria
Frånvarande: Ala, Alice, Jon,
1. Styrelsemedlem. Alice har ingen möjlighet att delta i styrelsearbete under hösten
pga att hon arbetar i Stockholm under hösten. Ersättare för henne blir Mikaela
Hellström som arbetar på Läkarhusets vårdcentral i Göteborg. Start vid nästa
styrelsemöte i augusti. Beslut fattat av styrelsen.
Beslut fattades också redan den 5 juni att vi behöver administrativ hjälp med 10
% som ersätts via inkomna medel från Socialstyrelsen.
2. Narrativa ronder: Hösten datum och innehåll är:
Den 6 september: Samtal om boken, ”Jag vet allt det här” med Annika Palldanius.
Att göra: Linda har kontaktat och försöker boka lokal i Musikens hus.
Linda kommer göra ett event på fb.
Linda gör mailutskick den11/8 utifrån framtagna grupper.
Information om narrativa ronden finns också på hemsidan.
Den 25 oktober: De kliniska berättelserna som grund för läkekonst.
med Leif Dotevall
I november har vi ingen narrativ rond pga. workshop och New York resa.
I december så är det inget inbokat. Ett förslag är den 14 december och att vi gör
den inställda narrativa ronden med UKON där han berättar om sin bok
”glömskans bibliotek”. Marie och Maria undersöker om han kan den 14/12 och
håller isåfall i planeringen av denna rond.
Att göra: Maria undersöker om vi kan hyra Konstepidemin och Hagabion för den
6 september. Kl 17.00-22.00. Kostnad för lokalhyra är max 10000 kr.
Valle kollar med Kire Nilsson.
3. Workshop: Att göra: Valle tar kontakt med Katarina Bothén. Tema är ”Patti Smith
i november”. Jon och Marie arbetar med att ta fram texter. Lokal är bokad.
4. Utskick till intresserade: Linda och Ala har lagt ett stort arbete på att strukturera
upp utskick och grupper. Nu finns olika grupper framtagna . Linda har gjort en fb
grupp. Linda håller också på och undersöka att vi kan skaffa separat
företagskonto.
Tiden för deras extra punktinsats ersätts med nedlagd tid från inkomna medel.
5. New York: Ala håller i detta och kommer att skicka ut mer detaljerad information
om resan. Jon har lämnat besked att han också kommer att delta.
6. Brev till Rita Charon : Lars och Valle har skrivit ihop ett brev till Columbia där vi
t.ex. berättar om hur vi arbetar med narrativ medicin i Sverige , om alla våra
narrativa aktiviteter samt att vi önskar ha något enskilt möten med dem i

anslutning till workshopen för att ha en dialog om strategisk samverkan. Valle
skickar detta brev till Rita Charon under veckan.
7. Valle har fått inbjudan från Victoria Brattström angående en kreativ workshop .
den 23/8 .på högskolan för scen och musik och centrum för personcentrerad
vård. Workshopen heter: Bilder av partnerskap.
Valle lägger ut inbjudan i fb gruppen. Roligt och intressant.
8. Kursdag: Maria är klar med utkast för studiematerial och lathund för kursdagen. i
narrativ medicin och narrativ metod. Vi pilot tränar den 3 september i styrelsen
så att alla kan hålla den. Skicka gärna till Maria förslag på exempel på tidigare
övningstexter innan kurs.
9. Valle undersöker med Gunnar om att göra en informationsflyers för kursdagen i
narrativ medicin och narrativ metod. Klar under augusti. Denna flyers ska
användas för att sprida information om kursen till hela landet.
10. Bild för narrativ medicin i föreningen. Förslag på bild för narrativ medicin är det
sjuka barnen av E Munch på förslag av Valle. Alla i styrelsen tycker den passar
bra och ligger i linje med bilden från Rita Charons bok narrative medicin. Vi
lägger den som omslagsbild på studiematerialet för narrativ medicin och narrativ
metod.
11. Den 21 september önskar rättspsykiatrin på GU att vi håller en kurs. Valle och
Maria kan hålla den. Om någon annan från styrelsen också vill vara med så hör av
er. Vid nästa möte så stämmer vi av tidigare dialog om kurskostnad på 10.000 kr
och ersättning vid dessa punktinsatser. Valle kommer att från 1 oktober arbeta
70 % i föreningen med ersättning från inkomna medel.
12. Ekonomisk uppföljning: Vid styrelsemötet den 24/4 så tog vi fram förslag på
olika projektpunktinsatser för Socialstyrelsens medel samt med olika del
ansvariga och arbetsgrupp. Till dessa så har det också startat projektet med att
förbättra hemsidan med projektgrupp och delansvariga Valle och Gunnar. Dessa
insatser har påbörjats .
För att säkerställa god översikt på inkomna medel så behöver vi från och med
nästa möte få en kort avstämning av det ekonomiska läget. Medlen bör användas
inom tidsrymden för anslaget enligt tidigare dialog.
Förslagsvis så börjar vi med ekonomisk rapportering från och med nästa
styrelsemöte.
13. Nästa styrelsemöte är den 30 augusti kl. 19.00 hos Valle.

Vid pennan
Maria

