
Protokoll fört vid styrelsemöte den 17/8-2016 kl. 13.00, Medborgarhuset  nr. 05/16 

Närvarande: Hjördis Eklund, Ingrid Gardfjäll, Molly Mattsson, Göran Lundqvist och Gunnel Norén. 
Rolf Lundmark från valberedningen. 
 
1. Mötet öppnas 
Hjördis hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av justerare 
Göran Lundqvist valdes till protokollsjusterare. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
4. a. Besök av Kerstin Lidström från ABF 
Kerstin berättade om ABF:s roll i HLF. Gör gärna en utvärdering om aktiviteter som vi har.  Det är 
viktigt att rapportera till ABF om alla våra arrangemang, det finns 9 olika program som man kan 
rapportera in.  Bilaga: 1. 
Hur kommer man vidare från idé till resultat?  Planering. 
Marknadsföringen av föreningen är viktig, viktigt att man syns! 
Deltagare i ABF:s kurser är försäkrade samt även resan till och från aktiviteten. 
För ett medlemsmöte med föreläsare eller musik kan vi få 100:-/gång från ABF. 
 
b. Studiecirklar 
Sätt startdatum för cirklarna.  Rolf Lundmark leder ” Vän med ditt hjärta”, Molly ”kostcirkel”, Göran 
leder cirkeln” Livets skola”. Molly och Hjördis fortsätter med kurser i HjärtLung räddning. 
 
5. Föregående protokoll 
Vi hade en snabb genomgång av protokollet. Det lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomi 
Molly gav oss en ekonomisk rapport.  Kassan: 408: -, BG 293 670,47, minnesgåvor 146 906:-, det egna 
kapitalet 146 764:-. Vi bör sätta mer information om minnestelegrammen på vår hemsida vid 
begravning. Svårt för Molly att veta hur de har fixat telegrammet. 
Fakturan på 1000: - från Nolia mässan kommer senare. Hjördis kollar med Lennart Jonsson om 
reseersättning. 
 
7 Uppföljning av uppdrag från styrelsemöte 8 juni. 
a. Lotteritillstånd 
Inge Andersson, kommunens lotteri kontrollant informerade om vad som gäller.  Man kan söka 
lotteritillstånd hos kommunen, då skickar man in vem som är lotteriföreståndare, samt 
verksamhetsberättelsen ock ekonomisk berättelse, tillståndet gäller i 3 år, kostar 300:- Vid A-smällen 
kan man sälja lotter ute på gatan, då behövs ett lotteritillstånd. Lott försäljning vid medlemsmöte 
behövs inget tillstånd. Bilaga: 2 
b. Bokföringsprogram Riksförbundet HjärtLung 
Tas upp senare, Molly kommer inte in i programmet. 
 
8 a. Utvärdering resan till Lycksele 
Deltagarna nöjda. 40 personer åkte med på resan. Guidningen i bussen var bra men kort. 
b. Utvärdering av A-smällen 
Vi fick 5 nya medlemmar, många besökare. Det är en bra marknadsföring.  Nästa år ta betalt vid 
gissningstävlingen. 



c. Utvärdering av dagen på Nolia mässan. 
Några nya medlemmar till länet.  Det hade blivit trevliga möten med föreningar från Västerbotten. 
9. Information om träffen med närsjukvårdschef Ulf Bergman om hjärt-lugn skolan 
Ingrid och Hjördis till PÄS för information den 18/8. Viktigt för glesbygden. 
 
10. Information om sommarfesten i Kalix den 20 augusti 
Inställt för få anmälningar. 
 
11. Planering av utflykten Nyborgstjärn den 24 augusti kl. 13-16 
Matz Edin kommer kl. 13.00. Han visar enkla gymnastikrörelser. Molly handlar det som behövs samt 
priser till tipsrundan som blir lotter. Ingrid och Björn kommer med släp, grill- ved och kaffepanna. 
Göte Hedman kokar kaffe, vi bjuder på kaffe och kaka. Gunnel kollar med Kerstin Lidström på ABF om 
hon kan göra en ”tipsrunda”. Gunnel tar med bord och stolar. Göran fixar pinnar till banderollen. Vi 
träffas kl. 11.30. 
 
12. Planering medlemsmötet 7 september kl. 17.00 
 
Vi håller till i biosalongen, Rotundan upptagen. Ingrid hämtar Ulla Gardby som ska berätta om sin tid 
som sjuksköterska i bl.a. Sydafrika. Kerstin Lidström från ABF informerar om ABF. Hjördis gör 
dagordningen.  Ingrid har kontaktat tolkcentralen. Vi serverar mackor och kaffe, Hjördis kontaktar 
Anette Holmström i fikagruppen. Hjördis kollar även med Kristoffer hur vi ordnar med fikat när 
Rotundan är upptagen, kan vi sitta i foajén? Molly handlar. Ingrid kontaktar Göte om lotteriet.  
Information ges från mötet med närsjukvårdschefen Ulf Bergman i Piteå. 
 
13. Planering av sopplunch den 29 september 
Sopplunchen blir den 29 september kl. 12.00. Anmälan senast 20 september. Pris: 60: -/person, inkl. 
kaffe.  Vi lagar soppan själv, även brödet. Hjördis fixar affischer. Underhållning, det fixar vi. 
 
14. Bidragsansökan från Pjesker 
Pjesker by önskar bidrag till en hjärtstartare, vi beslöt att ge 5000: -. 
 
15. Övriga frågor 
Ingrid tar kontakt med Nina Fjellner för att höra hur länge vi får vara på sjukgymnastiken. . Vi 
informerar på medlemsmötet den 7/9. 
 
16. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte den 21 september kl. 13.00 . Vi planerar inför medlemsmötet den 12 oktober. 
 
17. Avslutning 
 
Hjördis tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
_________________________________                           ______________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                                   Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
_______________________________ 
Justerare: Göran Lundqvist 
 



 
 


