Stjórnarfundur í Geðhjálp 16.08.18
Mættir: Anna Gunnhildur, Hrannar, Einar Þór, Bergþór, Kári, Garðar Sölvi, Einar, Sylviane
1. Yfirferð fundargerðar, undirskriftir (KAS)
Fundargerð síðasta fundar var lesin og samþykkt með einni smávægilegri athugasemd.
2. Alternatives ráðstefna í Washington (HJ)
Hrannar sagði stuttlega frá för sinni á téða ráðstefnu í Washington. Fimm hundruð manns sóttu
viðburðinn. Samfelld dagskrá var frá níu á morgnanna til níu á kvöldin. Rætt var um
möguleikann á því að halda sams konar ráðstefnu hérlendis næsta vor. Í framhaldi af því var
ákveðið að Geðhjálp tæki þátt í Hinsegindögum á næsta ári.
3. Bjarg (HJ, AGÓ).
Önnu Gunnhildi var falið að afla frekari upplýsinga um fyrirætlan velferðarráðuneytisins í
tengslum við rekstur Bjargs.
4. Styrkumsókn frá Vinaskákfélaginu (HJ, AGÓ).
Dagskrárliðnum var frestað.
5. Þátttaka Geðhjálpar í framleiðslu forvarnarþátta (HJ, AGÓ).
Samþykkt var einróma að veiti ekki frekari fjármunum í gerð þáttanna.
6. Útmeðaverkefni, peysur & hvatningarstöð (HJ, AGÓ).
Anna
Gunnhildur
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Útmeðaforvarnarverkefnisins.
Viktor Weissahappel, grafískur hönnuður, hefur hannað ellefu tegundir af saumuðum bótum
til að strauja/sauma á svokallaða háskólaboli. Haldinn verður opinn viðburður í Listasafni
Reykjavíkur til að kynna verkefnið laugardaginn 15. september kl. 17.00.
Geðhjálp og Útmeða verða með hvatningarstöð við Vegamót (skil Reykjavíkur og
Seltjarnarness) í Reykjavíkurmaraþoninu í Reykjavíkurmaraþoninu 18. ágúst. Óskað var eftir
þátttakendum úr röðum stjórnarinnar.
7. Stefnumótunarfundur í september (HJ, AGÓ).
Samþykkt að halda árlegan stefnumótunarfund stjórnar og starfsmanna Geðhjálpar í
húsakynnum Geðhjálpar laugardaginn 8. september frá kl. 10 til 15. Fjallað verður um kröfur
til „kerfisins“ og hugsanlega „Alternatives“ - ráðstefnu á Íslandi á næsta ári (sjá lið 2 hér að
ofan).
8. Fundur með Helen Brown um bataskóla og starfsgetumat þann 28. ágúst (HJ, AGÓ).
Anna Gunnhildur hvatti stjórnarmenn/konur til að þiggja boð Bataskólans um að sækja viðburð
með Helen Brown, skólastjóra Recovery College í Notthingham, um hugmyndafræði bataskóla
í Kerhólum milli kl. 14 og 15.30 þann 28. ágúst. Einar Björnsson mun taka þátt í fundi um
starfsgetumat hjá ÖBÍ fyrir hönd Geðhjálpar á sama tíma.
9. Helstu viðburðir og þátttaka í nefndum og ráðum (HJ, AGÓ).

Anna Gunnhildur fór yfir yfirlit yfir helstu viðburði á vegum Geðhjálpar á næstunni.
Eftirfarandi sitja í utanaðkomandi nefndum og ráðum fyrir hönd Geðhjálpar: Hrannar í stjórn
Mannréttindaskrifstofu Íslands (Sveinn Rúnar til vara), Sylviane í stjórn ÖBÍ og málefnahópi ÖBÍ
um atvinnu og menntamál, Einar í málefnahópi ÖBÍ um kjaramál, Bergþór í málefnahópi ÖBÍ
um sjálfstætt líf og velferðarvaktinni og Anna Gunnhildur í faghópi landlæknisembættisins.

10. Önnur mál.
Engin önnur mál voru tekin fyrir.

Fundi var slitið kl. 18:57

