Stjórnarfundur í Geðhjálp
16.10.19 kl. 16:30
Mætt: Einar Þór Jónsson, Héðinn Unnsteinsson, Garðar Sölvi Helgason, Áslaug Inga Kristinsdóttir,
Halldór Auðar Svansson, Sigríður Gísladóttir, Ragnheiður H. B. Hafsteinsdóttir, Bergþór Böðvarsson,
Sylviane Lecoultre og Silja Björk Björnsdóttir
Einnig: Grímur Atlason, framkvæmdastjóri

1. Yfirferð og samþykkt fundargerðar frá 11. september

2. Klikkuð menning (GA)
Fram fer umræða um Klikkaða menningu. Stjórn felur framkvæmdastjóra að ræða við verkefnastjóra
hátíðarinnar og fyrrum framkvæmdastjóra um uppgjör á hátíðinni.

3. Stefnumótun – framhald vinnu vorsins (EÞJ og GA)
Ákveðið að halda stefnumótunardag 29. nóvember til að halda áfram með vinnu stjórnarinnar sem
hófst í vor.

4. Samfélagsmiðlar og heimasíða. (GA og SBB)
SBB og GA kynna áform um að nútímavæða heimasíðu félagsins ásamt því að fara yfir notkun
samfélagsmiðla. Ákveðið að taka samfélagsmiðla sérstaklega fyrir í stefnumótunarvinnu stjórnar.

5. Umsagnir vegna frumvarpa. (EÞJ og GA)
Lögð fram og samþykkt drög að umsögn Geðhjálpar til velferðarnefndar Alþingis um frumvarp til laga
um að fella sálfræðiþjónustu undir sjúkratryggingar.
Lögð fram og samþykkt drög að umsögn Geðhjálpar til norrænu velferðarnefndarinnar um
þingmannatillögu um forvarnir geng sjálfsvígum á Norðurlöndum.

6. Fræðslufundir og málefnahópar. (EÞJ og GA)
Rætt um vinnufund hjá starfshópi um þvingunarúrræði lögræðislaga sem fram fer 17. október.
Rætt um fyrirhugaða fyrirlestra fyrir aðstandendur. Fyrsti fyrirlesturinn verður haldinn 22. október
næstkomandi.

Rætt um málefnahópa ÖBÍ. Tilnefningar óskast í málefnahópa fyrir 21. október. Framkvæmdastjóri
heldur utan um tilnefningar.

7. Tillaga að málþingi. (HU)
HU rekur hugmynd um að fá til landsins í samvinnu við Íslenska erfðagreiningu Dr. Robert CarhartHarris frá Imperial College of London til að ræða rannsóknir á lækningargildi sílósíbíns. Stjórn felur
framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.

8. Önnur mál
SG kynnir hugmynd að verkefni fyrir Geðhjálp í tengslum við fræðslu fyrir börn. Stjórn felur henni að
vinna verkefnið áfram, gera kostnaðaráætlun og tryggja hugsanlega samstarfsaðila.

SBB segir stöðu sinni sem ritari lausri. HAS er kjörinn ritari í hennar stað. SG segir stöðu sinni sem
vararitari lausri.
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