MÖTESANTECKNINGAR

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2019-01-29 klockan 14.00 - 16.00

Plats:

Sal F, Regionens hus

Närvarande:

Mazar Alijevski
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Tomy Eklöv
Inger Gustafsson
Jörgen Lindvall
Sergei Muchin
Irene Oskarsson – med via telefon
Annika Veith

Ej närvarande:

Paula Bergman – ersättare Birgitta Ekeberg
Micael Edblom – ersättare Annika Veith
Åsa Eklund – ersättare Annika Freding som
fick lämna återbud på grund av sjukdom.
Micael Edblom - ersättare Annika Veith
Lena Larking – ingen ersättare
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Välkomna
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Föregående mötesanteckningar
Punkter som behöver lyftas upp i föregående mötesanteckningar
finns med på dagordningen för dagens möte.
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Nuläge budgetprocessen
- Aktuell text från budget 2019
- Handlingsplan 2019 beslut
Aktiviteter i handlingsplanen för 2019 är:
 Konferensen Kultur för hälsa. Genomförs i februari 2019.
 Utvärdering av genomförda kulturprogram utveckla
organisation och process för kulturprogram inom hälso-och
sjukvård och äldre-och handikappomsorg.
Utveckling av organisation och process av webbplattformen
Aktivt liv.
 Utbildning i MoMa - metodik för hembygdsföreningar och
länets museum. Genomförs i våren 2019

1(4)

MÖTESANTECKNINGAR

2(4)

Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2019-01-29 klockan 14.00 - 16.00

Samtal fördes hur vi ska förhålla oss till vår handlingsplan och
budget. För året 2019 har vi inte fått några öronmärkta medel.
Samtal fördes och nedan några reflektioner;









Söka medel för en grundplåt utan att behöva äska för varje
aktivitet och då får styrgruppen i uppdrag att prioritera.
Deltagarna i styrgruppen måste lyfta fram området där vi
finns på olika nivåer i våra sammanhang.
Ett av många sätt att manifestera området är
genomförande av Kultur för hälsa-konferensen
regelbundet.
Kulturprogram inom vård och omsorg är en aktivitet som
bara ska erbjudas.
Förslag att bjuda in Rune Backlund ordförande i nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) och
Rachel De Basso ordförande i Folkhälsa och sjukvårdsnämnden (FS) för att informera och ge mer kunskap i
området.
En annan reflektion är att styrgruppen ska vara mer åt
kunskapsöverförande och inte genomföra någon aktivitet.
Förslag att ha olika teman på våra styrgruppsmöten för att
lyfta vad som görs i samverkan. Till exempel barn och
unga. Visa på att det görs mycket.
Vad är det vi redan nu vet bär beslutade inriktningar i
politiken? Barn och unga är ett sådant område både
kommunalt och regionalt med politisk medvind.

Sammanfattning av samtalet mynnade ut i att börja med att titta
på området barn- och unga. Här finns hälso- och kultur
undersökningar. Det finns upparbetade kanaler med elevhälsan.
Inget beslut i denna fråga gjordes.
Förslag till nästa styrgruppsmöte: att lyfta fram vad som görs för
barn och unga kommunalt och regionalt i samverkan med andra
aktörer.
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Konferens Kultur för hälsa 28 februari 2019
Program och workshops/anmälningar/seminarier/värdar/
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Birgitta informerade hur långt planerandet och iordningsställandet
kommit av både innehåll och konkret på plats på kulturhuset
Pigalle i Nässjö.
Arbetsgruppen hade sitt möte på kulturhuset den 9/1 och träffade
Cecilia Pierrou Ydreborg, konferenssamordnare.
 Sista dagen för anmälan har skjutits fram från den 29/1 till
den 18/2 på grund av att endast 62 var anmälda till den
29/1.
 Bord för registrering kommer att finnas vid teaterfoajén.
 Bord för utställare är uppställda i Teaterfoajén (1:a
våningen) och Pigallefoajén (2:a våningen) plus inne i
Pigalle-salen (2:a våningen).
 Fika och mat under dagen
-Vid registrering bjuds det på kaffe/te och dubbelfralla.
- Frukt och vatten kommer att finnas i båda foajéerna
under hela dagen.
-Mingellunch med taco/kyckling-wraps och vegetariskt
alternativ, festis/vatten och kaffe. Uppdukat i båda
foajéerna.
- Fika på eftermiddagen med klassisk kanelbulle och
kaffe/te. Uppdukat i Pigallefoajén.
 Toaletter finns på båda våningarna.
 För att det ska flyta på så bra som möjligt kommer alla
föreläsare få ett mail angående deras teknikbehov.
 Kostnad 200 kr/person. För styrgruppen och
arbetsgruppens deltagare är det kostnadsfritt.
 Vi kommer att ha värdar på varje seminarium/workshop.
Uppdraget innebär att:
- hälsa välkommen
- vara tidshållare
- vara påläst om föreläsningen och ha några frågor i
beredskap
- ge tackgåva till föreläsarna (kommer att finnas i alla
föreläsningslokaler och kulturhuset Pigalle ansvarar för att
köpa/fixa dessa).
Arbetsgruppen träffas 6:45 i Nässjö på kulturhuset för
iordningsställande inför dagen.
Aktuell matris för workshops, värdar och program
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bifogas med mötesanteckningar.
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Projekt hembygdsförbundet/folkhälsan
Irene informerade om en aktivitet i handlingsplanen för 2019.
Den 20/2 kommer en utbildning att genomföras i MoMa-metodik
”Möten med minnen” (framtagen i NY av Museum of Modern art
= Anpassad visning för personer med demenssjukdom) för
personal på länets hembygdsföreningar och länets museum.
Aktiviten innefattar även en forskningsdel. Medel har beviljats på
45 500 kr från Aktiestinsen för forskningsdelen. Kostnad för
utbildningsdelen delar länets hembygdsföreningar och sektion
folkhälsa. Aktiviteten genomförs under 2019.
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Nya mötestider för våren 2019
- 12 mars klockan 14.00 – 16.00 Sal F Regionens hus
- 8/5 klockan 14.00 – 16.00 Sal Regionens hus

Vid anteckningarna
Birgitta Ekeberg

