Österbottens organisationsdelegation

Tid: 24.8.2020 kl. 13–15
Plats: Microsoft Teams / Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen
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Protokoll:
1. Öppnande av mötet samt konstaterande av de närvarande
Ordförande Suoranta öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De närvarande konstaterades.
2. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.
3. Justering av förra mötets protokoll
Beslut:
Protokollet godkändes med följande ändring: Paragraf 5 ”Presentation av projektet En röst åt
erfarenhetsexpertisen” kompletteras med ett omnämnande om Österbottens socialpsykiatriska
förening som leder projektet.
4. Coronakrisens sociala konsekvenser
Irina Nori berättade om beredningar kring eftervården av coronakrisens effekter i Österbotten.
Presentationen finns som bilaga.
Minna Kivipelto (Institutet för hälsa och välfärd) berättade om resultaten av Socialbarometern
2020. Presentationen finns som bilaga.
Organisationsdelegationen diskuterade coronakrisens sociala konsekvenser i Österbotten. Bland
annat följande synpunkter framfördes:
-

Coronakrisen har varit en tung tid för många. Isoleringen har ökat ensamheten och försvagat
många tjänster, t.ex. rehabiliteringen.

-

Många organisationer har numera sin verksamhet på internet, men det lämpar sig inte för alla
målgrupper och tjänster.

-

Organisationerna strävar efter att så småningom öppna upp verksamheten, dels på traditionellt
sätt, dels i nya former.

5. Organisationsdelegationens representant i vårdprojektens styrgrupp
Organisationsdelegationen utsåg inom sig en kandidat och ersättare i styrgruppen för projektet
Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten och för projektet som stöder beredningen av
strukturreformen inom social- och hälsovården i Österbotten.
Beslut:
-

Organisationsdelegationen utsåg Markku Pulli till styrgruppen och Ari-Pekka Toivari som
ersättare.

-

För att Pulli och Toivari ska kunna framföra organisationsfältets önskemål på bred bas, kommer
organisationsdelegationen och dess sekretariat att regelbundet diskutera styrgruppsarbetet.
För att säkra en regelbunden kontakt kompletteras organisationsdelegationens sekretariat med
följande personer: Ari-Pekka Toivari, Hanna Lahti och Miia Hietaniemi.
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-

Irina Nori skickar informationen om organisationsdelegationens representanter till Jenny
Björndahl-Öhman på Vasa sjukvårdsdistrikt.

6. Österbottens delaktighetsarena
På grund av coronaepidemin arrangeras Österbottens delaktighetsarena 2020 inte som ett fysiskt
evenemang. I stället arrangeras en serie webbinarier hösten 2020 och våren 2021. Irina Nori
berättade om beredningsgruppens planer. Programmen för Delaktighetsarena-webbinarier finns på
https://www.obotnia.fi/samarbete-och-intressebevakning/delaktighet/osterbottensdelaktighetsarena.
7. Tidpunkter och teman för organisationsdelegationens följande möten
Sekretariatets förslag till tema för mötet den 5 oktober är organisationernas och föreningarnas
finansieringsläge.
Beslut:
Organisationsdelegationen godkände sekretariatets förslag.
8. Aktuella ärenden hos delegationens medlemmar
Inga aktuella ärenden kom upp.
9. Övriga ärenden
Hanna Lahti föreslog att en ny Teamskanal ska öppnas för organisationsdelegationen, där
medlemmarna kan diskutera och bearbeta ställningstaganden tillsammans samt samla material.
För att möjliggöra diskussion vore det dessutom bra om organisationsdelegationens medlemmar
hade varandras e-postadresser. Österbottens förbunds dataskyddspraxis förutsätter att varje
medlem separat ger sitt tillstånd för detta.
Beslut:
-

Irina Nori öppnar en Teamskanal för organisationsdelegationen och bjuder in alla medlemmar
och ersättare.

-

De som var närvarande på mötet gav sitt tillstånd att dela e-postadressen till de övriga
medlemmarna i organisationsdelegationen. Irina Nori ber också de övriga medlemmarna om
tillstånd att dela deras e-postadresser.

10. Avslutande av mötet
Nästa möte hålls den 5 oktober 2020 kl. 13–15 i Microsoft Teams / på Österbotten förbund (max 12
personer).
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