
HjärtLung Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 15/12-2016, kl. 13.00, Träffpunkt HjärtLung Nytt 

Närvarande: Hjördis Eklund, Molly Mattsson och Gunnel Norén. 

1. Mötet öppnas 
Hjördis hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Hjördis välkomnade även Rolf Lundmark 
från valberedningen. 
 
2. Val av justerare 
Molly Mattsson valdes till protokolls justerare. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. Tre extra frågor lades till. 
 
4. Slutlig planering av julgröten lördag den 17 december. 
Vi träffas lördag kl. 9.00, i Medborgarhusets kök. Molly och Roger Renberg handlar fredag 16/12. 
Gun Mörtsell kokar en gryta med risgrynsgröt. Det blir även i gryta med sockerfri gröt samt en för 
laktos intoleranta. En liten assiett med skinka, gravad och rökt lax samt rödbetssallad (gör vi själva) 
serveras till gröten, smör bröd, kaffe och kaka bjuds det också på. Dukning sker lördag, med Roger 
Renberg och Sven-Olof Nyström från köksgruppen. Sångtrutarna underhåller. Lotter säljs av Göte 
Hedman. 
 
5. Föregående styrelseprotokoll den 9 november. 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
6. Uppföljning av uppdrag från styrelsemötet den 9 november. 
a. Mottagandet av lärarna var dåligt vid besök hos årskurs 8 vid Fridhemsskolan. 
b. Kontakt med Anette Rylén sker vårterminen 2017på Fridhemsskolan. 
c. Fönstret expeditionen HjärtLung. Hur blev resultatet? Ingrid Gardfjäll har fixat, det blev bra. 
d. Utvärdering KOL dagen den 16 november. Det blev en bra och innehållsrik dag, bra föreläsare! 
e. Kontakten med livsmedelsaffärer angående hjärtstartare och blommor som doftar. Molly och 
Hjördis besökte Coop. Ulf Isaksson tog det till sig och skulle se vad som kan göras.  Inköp av 
Hjärtstartare, ska Ulf Isaksson kolla med sin chef. Ica har hjärtstartare. Carina på Ica är medveten om 
blommor som doftar. 
Lill Ica, Molly har gjort ett besök: De säger: Inte så mycket att göra, kunderna får säga till. Inköp av 
Hjärtstartare ansåg chefen skulle göras) centralt inom ICA, 
f. Laponia , Birgitta svarade: Det befattar vi oss inte med. Kunskaperna är ej de bästa i HLR. Taxi, 
Taxibilarna är ej försedda med Hjärtstartare. Eventuellt köps det in hjärtstartare i Varuhuset och kurs 
i HLR.  Har Dollarstore? Gunnel kollar vid besök där. 
g. Tillbakablick-träffen den 7 december med Anna Kaltenegger. 
En positiv träff. En läkare kommer att jobba 85% samt kan vara handledare åt ST-. och AT-läkare. 
Röntgen kommer att vara kvar. Personer önskas till examination för sjuksköterskor som gått i Umeå, 
Hjördis tar upp det på grötfesten. Kontinuitet eftersträvas vid stafettläkarnas tjänstgöring. 
 
7. Föregående protokoll-medlemsmöte den 16 november. 
Lades till handlingarna. Hjördis påminner medlemmarna om tips till aktiviteter eller annat på 
grötfesten. 
 



8. Föregående styrelse protokoll-länsnivå den 14 december. 
Arvidsjaurs HLF var på Ideum och deltog via videolänk i länsföreningens möte. 
Bra engagemang från styrelsen. Thorild Bodin slutar år2018. Martin Lång slutar som ordförande 
2017. Möte den 26/1 2017 kl. 14.00 kommer forskare att prata om hur det fungerar med inhyrd 
personal. Den 16/1 2017 kommer Martin Lång och Anita Berglund att träffa politikerna Agneta 
Granström om bl.a. patientutbildning.  
 
9. Ekonomi 
a. Meddela Riksförbundet HjärtLung medlemsavgiften för2017. 
Molly gas oss en ekonomisk rapport. Kassan: 658: -, BG 318 424:-, Eget 145 446:-, Minnesgåvor: 
172 983:-. 
Medlemsavgiften för medlemmarna höjd till 160: - fr.o.m. år 2017. 
 
10. Bidragsansökningar 
Hälso-och sjukvårdsenheten, Arvidsjaurs kommun önskar bidrag till 2 st sprutpumpar ca: 9000:-/st, l 
st elrullstol ca: 39000:- och motionscykel ca: 13250:-. Vi beslöt att säga JA. 
Boendet Ekan och Länsmansgården önskar 10 st , 32” TV apparater med vridbart väggfäste, pris: 
23480:- samt 1 st stol våg pris: 10 800:-. Vi beslöt att säga JA även till detta.  Vi informerar 
medlemmarna på grötfesten. Hjördis meddelar som sökt bidrag vårt beslut. 
 
11.  Inbjudan medlemslunch den 26 januari 2017. 
Ändrat datum p.g.a. föreläsning i Sunderbyn. Det blir den 18/1 2017 kl. 12.00. Hjördis gör inbjudan 
till nya medlemmar år 2016. Molly skickar namnen till Hjördis. 
 
12. Årsmöte-planera datum för förberedelse av årsmötet samt kallelse. 
Den 22 februari 2017 blir årsmötet. Kallelse till årsmötet samt verksamhetsplan skickas ut 1 månad 
före. Styrelsen träffas onsdag den 11/1-2017 för att göra detta. 
 
13. Övriga frågor. 
a. Vecka/ dag Hjärtemånaden? Innehåll? 
Det blir 1 dag den 14/2-2017 i Cafeterian på Medan. Ev. tester, föreläsare. Eller vad gör vi? 
b. Tack annons. Gunnel fixar det i Annons X-et under januari 2017. 
c. Möte Sunderbyn 26/1-2017 kl. 14.00, NLL informerar. 
d. Start fysisk aktivitet. Hjördis informerar om start v. 2. 2017. 
e. Uppmaning till cirkelledarna, lämna in deltagarlistorna snarast till ABF. 
 
14. Nästa styrelsemöte 
Vecka 2, onsdag den 11 januari kl. 13.00. 
 
Rolf Lundmark från valberedningen kom och informerade hur långt arbetet har kommit.  Han bjöd på 
gott jul fika. Tack! 
 
 
 
___________________________                               _____________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                           Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
__________________________ 
Justerare: Molly Mattsson 
  


