
HjärtLung Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid  styrelsemöte  tisdag  10 maj,  kl. 14.00 Medborgarhuset 

Närvarande: Hjördis Eklund, Ingrid Gardfjäll, Molly Mattsson, Göran Lundqvist och Gunnel Norén. 

1. Mötets öppnande 
Hjördis hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
3. Val av justerare 
Göran Lundqvist valdes till protokollsjusterare. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll 
Vad ger vi i forskningspengar till Kjell Melander när han föreläser hos oss den 25 maj? Förslag 500: -. 
 
5a. Ekonomi 
 

Molly gav oss en ekonomisk rapport. Hjärt-lung räddning för privata personer kostar 150: -, fel i 
protokollet från 27/1-2016. Dyrt med bankavgifter 783, administration, samt 2535: - i årsavgift, som 
innefattar e-bokföring samt bankens program.  Molly kollar med förbundet om man kan få det 
billigare där?  Kenneth Ruth har fått 200: - för hjälp med inköp av teknisk utrustning.  Per-Olof 
Lundgren från Korpen fick 500: - för revision. Våra tillgångar: bankkonto: 255 685,47, eget: 134 226, 
minnesgåvor: 121 459:-. 
Hur gör vi för att få in mer pengar?  Vad kostar ett lotteritillstånd, Hjördis kontaktar kommunen och 
Inge Andersson.  
Göran föreslog att vi flytta ut när vi har öppet torsdagar kl. 10-12. Vi provar augusti-september, allt 
för att synas. 
 
5 b. Bidragsansökningar 
Inga nya ansökningar fanns att behandla. 
 
6. Post 
Ingrid kollar posten. En räkning från Coop hade kommit. 
 
7. Utbildningar 
Den 12/5 är det utbildning i vattengympa. 
Ingrid och Molly åker från vår förening. Ev. Margret Carlsson. 
 
8. Information om fortsatt planering inför resan till Lycksele-Skogsmuseum 
Vi har fått pris på lunchen, 85: -/ person. Fika 50: -/person.  Bussresan och guidning bjuder HLF sina 
medlemmar. Vi säljer lotter på bussen, vinster är trisslotter, vi provar sälja 200 lotter. Gunnel gör 
leken, därför-varför. Hjördis ”tigger” Loka på Coop, som vi bjuder på i bussen. Sista anmälningsdag är 
26/5. 
 

 



9. Fortsatt planering öppen föreläsning med Kjell Melander den 25/5. 
Vi ordnar så det ser trevligt ut på scenen. Present till Kjell, Hjördis kollar med Martin lång vad som är 
lämpligt. ABF kan betala Kjell Melanders resa, samt kostnad för ev. hyra. Ingrid köper blommor till 
borden. Hjördis fixar hemsidan samt ljustavlorna, 
10. Information från träffen med samhällsgruppen. 
Se bilaga: 1. Samt bilaga:2. 
 
11. Övriga frågor 
Ingrid åker till Thailand 13/12, 2016 – 11/3, 2017. 
 
12. Onsdagen den 8 juni kl. 13.00 
Vi planerar inför A-smällen. Bjud in valberedningen till den 8/6.  Bjud in revisorerna och Kerstin 
Lidström från ABF till hösten. ”Radioaktiv” med P4 Norrbotten är den 3/6. När vi erbjuder cirklar 
bestäm datum och tid när de börjar. 
 
13. Avslutning 
Hjördis tackade för att vi kom och avslutade mötet, 
 
 
 
 
 
 
___________________________                                                ________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                                         Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
__________________________ 
Justerare: Göran Lundqvist 
 
 
 
___________________________                                                ________________________ 
 


