Verksamhetsplan 2019 för Socialpsykiatriskt Forum
Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmötet 2019 till årsmötet 2020. Den av årsmötet utsedda
styrelsen konstituerar sig omgående. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och förslagsvis en
vice ordförande. Utifrån den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen ska styrelsen snarast
detaljplanera föreningens verksamhet.
Föreningens ekonomi har varit god under senare år, detta tack vare senaste årskonferensen 2017. Dock
är det nu angeläget att genomföra ny framgångsrik konferens som kan tillföra ytterligare medel i
föreningens kassa. Den 17-18 september 2019 planeras nästa konferens som förhoppningsvis inbringar
nytt kapital till föreningen.
Utmärkelsen God Socialpsykiatri delas vanligtvis ut vid årsmötet. Nomineringar har tidigare kunnat
lämnas av allmänheten via hemsidan i början av januari kommande år. Eftersom föreningen har avstått
dela ut utmärkelsen i några år, bör den nya styrelsen avgöra om utmärkelsen skall återupptas i
föreningen namn! Och därvid finna lämpliga rutiner och struktur för nomineringsprocess och
utdelningsförfarande.
Föreningens bevakning och engagemang 2019 sker utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv på psykisk
hälsa. Visst fokus under 2019 kommer att läggas på föreningens styrelsearbete, detta i syfte att stärka
föreningens möjlighet verka över tid. Arbetet med årskonferensen 2019 kommer också utgöra en stor
del av Forums basverksamhet under året.
Även under 2019 kommer Socialpsykiatriskt Forums hemsida att vara en viktig kanal till föreningens
medlemmar och andra som följer området socialpsykiatri. Ett arbete inom Forum pågår för att
förbättra och förenkla administrationen kring hemsidans upplägg och innehåll.
info@socialpsykiatrisktforum.nu.
Arbete med hemsidan bör ha fortsatt hög prioritet under 2019 då den är föreningens ansikte utåt.
Styrelsen bör under året kontinuerligt diskutera Forums möjligheter att utveckla och utnyttja sociala
medier m.m.
Socialpsykiatriskt Forum kommer 2019 att arbeta vidare med nya idéer kring kommande konferenser
inom området samt fortsätta utveckla samverkan med andra samhällsaktörer i syfte att stärka
socialpsykiatriska Forums varumärke inom verksamhetsområdet.
Föreningens vision och arbete
”Socialpsykiatriskt Forums vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa
begränsas. Funktionsnedsättning till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av
personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra.
Samhällets insatser skall vara lättillgängliga och utformade på den enskildes villkor, så att alla får
möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.
Socialpsykiatriskt forum verkar för att patienter/brukare, närstående, professionella och andra
intresserade möts för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för att stimulera varandra till att utveckla,
sprida och tillämpa socialpsykiatriska synsätt i praktisk verksamhet.
Socialpsykiatriskt forum verkar för att öka medvetenheten och kunskaperna om psykisk ohälsa och
socialpsykiatri. Den ska kunna utgöra ett kritiskt och reflekterande forum
när nya modeller, nya metoder och samhälleliga reformer diskuteras och genomförs”.

