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Styrelsen för RSMH Norrköping Bläckfisken ger här sin berättelse för verksamheten 

perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 

RSMH Norrköping Bläckfisken är en lokalförening i RSMH och föreningens arbete utgår 

ifrån förbundets stadgar. Föreningen har som ansvar att genom intressepolitiskt arbete och 

kamratstödjande verksamhet på olika sätt verka för dem som hotas av, är i eller har upplevt 

sociala eller psykiska svårigheter. Föreningens mål är att bidra till medlemmarnas sociala 

återhämtning och att ge varandra kamratskap och framtidstro. 

Styrelsen leder föreningens verksamhet och har det övergripande ansvaret för att beslut tagna 

under årsmötet och under medlemsmöten verkställs. Styrelsen ansvarar för föreningens 

ekonomi, ser till att räkningar betalas och beslutar om vem/vilka som hanterar föreningen 

pengar. Styrelsen kallar till medlemsmöten och årsmöte. 

 

Styrelsen har varit 

Ordförande: Anne Sofie Schönbeck 

Kassör: Åsa Nilsson Lager 

Sekreterare: Lottie Broman 

Ledamöter: Magnus Emilsson och Benny Andersson 

Ersättare: Solveig Claesson och Ingela Karlsson. Margareta Kassel fram t.o.m. 2020-07-23 

 

Revisorer har varit:  

Nicklas Lundström och Hasse Bäckstedt 

 

Valberedningen har varit: 

Annki Nilsson 

 

Styrelsens mål 

RSMH Norrköping Bläckfisken har år 2020 specifikt haft som mål att hålla kontakt med 

medlemmarna, och att träffas när det varit möjligt.  

De mål föreningen har ett vanligt år är att regelbundet bjuda in till medlemsträffar för att ge 

medlemmarna möjlighet att träffas, att göra föreningen synlig och känd och att öka 



medlemstalet. Ytterligare mål under ett vanligt år är att hålla medlemsmöten enligt stadgarna, 

att representera föreningen i förbundet och i distriktsföreningen samt externt. 

År 2020 har dock föreningens verksamhet helt präglats av samhällets restriktioner pga. av 

Coronapandemin och smittorisken som följt med den. Därför har årets mål varit att hålla god 

kontakt med de medlemmar som är aktiva och att vara lyhörd för eventuella nya medlemmar 

som vill delta i de aktiviteter som har gått att genomföra. 

Styrelsens arbete under året 

Styrelsen tillträdde 2020-02-20 

Verksamheten körde igång direkt efter årsmötet, ett kalendarium fram till i mitten av april 

sammanställdes. Det tog stopp efter ett par veckor när medlemmar, och styrelsen började 

känna oro inför träffarna. Folkhälsomyndigheten satte pga. Coronapandemin upp 

rekommendationer för hur man kunde och inte kunde träffas. Styrelsen och medlemmarna 

fick snabbt lära sig att hålla avstånd och att tvätta händerna. Styrelsen ställde först in de 

närmaste träffarna i kalendariet, och fick snart ställa in alla planerade aktiviteter.  

Styrelsen beslutade att tänka om istället för att lägga ner allt. Inomhusträffarna blev 

utomhuspromenader, ofta med liten matsäck. Vid ett par tillfällen träffades medlemmarna 

inomhus, i den största salen på ABF för att kunna hålla avstånd. I början kom ett fåtal 

medlemmar till promenaderna, men med tiden kom fler och fler. Under sommarmånaderna 

deltog väldigt många, både på promenader och fikastunder utomhus. Under hösten sjönk 

deltagandet igen, men träffarna var meningsfulla för dem som kom. I september var 

föreningen på studiebesök på Östgötateaterns verkstad, då deltog alla de aktiva medlemmarna 

utom två.   

Medlemmarna blev hela året tipsade om att det alltid är bra att höra av sig till varandra. 

Styrelsen försökte hålla kontakt med alla de medlemmar som varit aktiva innan samhällets 

restriktioner infördes. Det kom en del förfrågningar om medlemskap under året, främst via 

chattfunktionen Messenger men också via mail. Föreningen fick två nya medlemmar. 

Chattfunktionen Messenger har använts mer och mer, det är uppskattat. Samtalen där har 

blivit mer frekventa och längre under året, och fler och fler medlemmar deltar. Under hösten 

började någon använda videofunktionen, och så var den digitala träffen igång. Messenger har 

under året varit ett bra medium för att hålla kontakten med varandra. Styrelsen kan ställa 

frågor och be om tips från medlemmar. Det är inte alltid styrelsen deltar i konversationerna. 

Under en medlemsträff informerade Anne Sofie om den representation hon som ordförande 

gör. Medlemmarna fick bl.a. veta vad som planeras inom psykiatrin i Region Östergötland, 

och vilka idéer som finns och hur diskussionerna går inom nätverket NSPH, Nationell 

samverkan psykisk hälsa, där RSMH är ett av de förbund som ingår.  

Den 31 augusti hade föreningen en insändare i Norrköping Tidningar. Det var med anledning 

av en artikel av forskaren och överläkaren Marcus Heilig där han kritiserade den psykiatriska 

slutenvården i Region Östergötland. Det blev en följedebatt med uttalanden från bl.a. 

verksamhetschefer inom psykiatrin och regionpolitiker. 

Föreningen deltog under året i ett antal sammanträden med NSPH Östergötland, i 

samverkansrådet på Psykiatriska kliniken i Norrköping samt på RSMH Östergötlands 



årsmöte. Flera av dessa sammanträden hölls digitalt via Zoom och via Skype. Telefonmöte 

har också förekommit.  

 

Sammanträden 

Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten. 

Föreningen har haft ett icke protokollfört möte med information från styrelsen. 

 

Representation 

Föreningen har haft representanter på samverkansråd på Psykiatriska kliniken i Norrköping, 

på sammanträden i nätverket NSPH och på RSMH Östergötlands årsmöte. Ordföranden har 

deltagit i: 

Samverkansråd på Psykiatriska kliniken nordöstra länsdelen den 2020-02-26. 

Den 2020-09-09, tillsammans med Solveig Claesson.  

Sammanträde med NSPH Östergötland den 2020-01-20 i Norrköping, 2020-02-

24 i Linköping, 2020-05-25 telefonmöte, 2020-09-14 i Norrköping, 2020-10-10 

i Linköping, 2020-11-16 via Zoom och 2020-11-26 via Skype. (ett antal 

sammanträden ställdes in pga. Coronapandemin) På sammanträden med NSPH 

har även Benny Andersson, styrelseledamot, deltagit tre gånger.  

Årsmöte med RSMH Östergötland den 2020-02-27 

 

Samarbeten 

ABF Norrköping stödjer föreningen med tillgång till lokaler, rådgivning och 

utskrift/tryckning av informationsmaterial. ABF bidrar med idéer till verksamheten i form av 

förslag på cirklar och olika event. Föreningen har också under 2020 fått mycket stöd med 

exempelvis lokalbokning under pandemin, och ABF har stöttat med digitala hjälpmedel samt 

gett föreningen möjlighet att delta i digitala sammanträden. 

 

Ekonomin 

Kostnaderna för aktiviteter har, som vi trodde, ökat. Dock hade vi velat kunna göra av med 

mer på denna post, men Covid-19 hjälpte oss att spara! Administrativa kostnader trodde vi 

skulle sjunka och det gjorde de liksom möteskostnaden, tyvärr p g a uteblivna möten. 

Kontorskostnader sjönk rejält; 54 %, där är vi sparsammare än våra föregångare. Vi hade 

hoppats o trott på mer utbildning o mer informationsverksamhet.  

Övrigt: Julklappskalendern blev en relativt stor utgift, men den gick till medlemmarna.  

Styrelsen hänvisar i övrigt till den ekonomiska berättelsen för information om ekonomin. 

 

 

 



Medlemsaktiviteter 

Styrelsen har trots Coronapandemin och smittorisken bjudit in till träffar regelbundet. 

Träffarna har anpassats efter de restriktioner som rekommenderats av Folkhälsomyndigeten 

och regeringen. De flesta träffar har skett utomhus, i form av promenad, eller fika på 

sommaren, men ett par gånger har de skett inomhus i större lokal.  

 

Specificerat: 

Januari 

4 Biobesök. Vi var på Cinema och såg filmen Parasiten 

8 Bokcirkel. Bokcirkeln startades, för att sedan fortgå varannan vecka. 

22 Medlemsträff på Bergslagsgården och några av de äldre medlemmarna var på Seniorgalan.  

Februari 

5 Medlemsträff på ABF. Bokcirkel. 

8 Teater Impuls på Hallarna i Norrköping. 

14 Sound of Music sing-along på Cinema. 

20 Årsmöte på Berglagsgården 

Mars 

1 Biobesök. Min pappa Marianne på Cinema. 

4 Loppisonsdag. Tur till några secondhand-butiker i stan, och fika. 

11 Bokcirkel. 

18 Promenad med matsäck/fika. 

April 

1 Promenad. Egen matsäck/fika 

15 Promenad. Egen matsäck/fika. 

29 Träff inomhus på ABF i stora salen, pga. dåligt väder. Egen dryck, föreningen bjöd på 

fikabröd. 

Maj 

18 Medlemschatten startas upp. 

13 Fika på Nelins konditori 

27 Promenad till Rhododendrondalen. Fika på Färgaregården. 

Juni 

10 Fika på Färgaregården. 

24 Fika på Gubbens Trädgård 

Juli 

8 Arbetes museum. Fika på Bergslaggården.  

22 Korv eller glass på Wallmans, promenad i Folkparken. 

Augusti 

5 Samling vid Äventyrsgolfen i Folkparken. Glass, promenad och samtal på en bänk. 

12 Bokcirkel.    

19 Konstmuseet. Fika på Kuriosa. 

31 Insändare i Norrköpings Tidningar. 



September 

2 Rundvandring på Östgötateaterns verkstäder 

16 Medlemsträff med målarverkstad. På ABF. 

23 Bokcirkel 

30 Medlemsträff med info från ordföranden. Samtal och fika. 

Oktober 

7 Bokcirkel 

14 Handarbetscafé 

21 Bokcirkel. Val av ny bok på biblioteket och fika. 

28 Lunch på Visualiseringscenter 

November 

11 Ståfika utomhus på Nelins konditori. 

25 Digital träff via Messenger 

December 

9 Promenad i centrum för att titta på ljusinstallationerna 

16 Utdelning av julmacka och julklapp till alla aktiva medlemmar. Mackan förtärdes gemensamt 

via Messenger.  

19 Konsert digitalt med SON, Symfoniorkestern i Norrköping. 

31 Nyårspromenad 

 

Medlemsutveckling 

Detta år har styrelsen jobbat aktivt med att hålla kontakten med dem som är medlemmar i 

föreningen sedan tidigare. Föreningen har fått två nya medlemmar.  

Genom att regelbundet anordna medlemsträffar, starta en medlemschat, ringa upp och/sms´a, har 

styrelsen lyckats hålla bra kontakt med de medlemmar som varit aktiva och deltagit i träffarna.  

Samtidigt har sociala media uppdaterats flitigt, allt som ska hända och som har hänt har visats upp 

på hemsida och Facebooksida. Styrelsen har regelbundet deltagit i konversationer och startat upp 

konversationer i medlemschatten på Messenger. Bilder används flitigt, men de som syns på 

bilderna har först tillfrågats.  

Den 2019-12-31 fanns 28 medlemmar i föreningen.  

Den 2020-12-31 fanns 36 medlemmar i föreningen. 

 

 

Slutord 

2020 har varit ett tufft år. I mitten av mars blev det totalt stopp hela kalendariet fick strykas. 

Eftersom de flesta av medlemmar har stort behov av att hålla kontakt med andra människor 

bestämde sig styrelse för att ställa om istället för att ställa in.  

Den första tiden, från mitten av mars till mitten av maj, deltog inte många medlemmar. Styrelsen 

höll i och träffade ändå, och informerade noggrant om alla träffar. I slutet av maj lättade det och 

nästan alla av de aktiva medlemmarna deltog i träffen den 27 maj. Hela sommaren och början av 

hösten var bra. Många kom till träffarna. På senhösten blev det lite svårare igen, men ABF 



öppnade dörrarna till Bergslagsgården till viss del. Föreningen bokade in sig i de största rummen 

och medlemmarna kunde på så vis träffas inomhus och ändå hålla avstånd.  

Några av höjdpunkterna för medlemmarna har varit; filmen Min pappa Marianne på Cinema, 

promenad till Rhododendrondalen med fika på Färgaregården, Sommarfika på Gubbens trädgård, 

rundvandring på Östgötateaterns verkstäder, målarverkstad i ABF´s lokaler, lunch på 

Visualiseringscenter, utdelning av julmacka och julklapp, och promenad på nyårsafton.  

Styrelsen tackar härmed för ett tungt men ändå gott år 2020 och hoppas att medlemmarna känner 

sig nöjda med sin förening. 

 

 

 

 

 

 

Anne Sofie Schönbeck, ordförande                                    Åsa Nilsson Lager, kassör 

 

 

 

Lottie Broman, sekreterare                                                Magnus Emilsson, ledamot 

 

 

 

Benny Andersson, ledamot 

 

 

 

 

 


