
HjärtLung, Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 13 februari 2017 kl. 10. Träffpunkt HjärtLung Nytt 

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

 
1. Mötet öppnas 
Ordförande Hjördis Eklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Val av justerare 
Göran Lundqvist valdes till protokollsjusterare 

 
3. Fastställande av dagordning 
Tillägg sopplunch den 16/3. I övrigt ja till dagordningen. 

 
4. Föregående styrelseprotokoll den 11 januari 2017 
Lästes och lades till handlingarna. 

 
5. Uppföljning av punkter från styrelsemötet den 11 januari. 
a. Möte med regionråd den 26/1-17. 
Dystert måste sparas 400 miljoner kronor.  
b. Tack annons i Annons X-et-minnesgåvor 
Den är insatt i Annons X-et. 
c. Meddelande förslag på fortbildning- Thorild Bodin på länsnivå. 
Sekreterare utbildning, även utbildning hemsida för lokalföreningen. Enligt Thorild var Arvidsjaur 
först att anmäla intresse. 
d. Hälsans stig-bjuda in Matz Edin till styrelsemöte efter årsmötet. 
e. Tillbaka blick starten Qi-gång. 
Elsy Blom har startat med en grupp. 

 
6. Rapport från styrelsemötet länsnivå den 19/1-17. 
Inget protokoll har kommit, vi har fått av Hjördis genom mail information. Se bilaga: 1 

 
7. Ekonomi 
Molly gav oss en ekonomisk rapport. Kassan: 1545: -, BG: 317 203:-, minnesgåvor: 176 083:- 
Eget kapital: 142 665:-.  
Styrelsen gjorde ett förslag på budget för år 2017.  Molly presenterar den på årsmötet. 

 
8. Utvärdering sopplunchen för nya medlemmar den 18/1-17. 
Lite för lång information annars positivt. God soppa. 

 
9. Slutlig genomgång av Hjärtedagen som går av stapeln den 14/2. 
En trottoarpratare ställer vi intill Storgatan så att folk ser att vi uppmärksammar ”alla hjärtans 
dag”.  En utställning om högt blodtryck, hjärtsvikt, levnadsvanecoach fixar Hjördis och Molly. Molly 
och Hjördis tar med var sin blodtrycksmätare. Föreläsare blir Harrieth Olofsson Gran, Nina Fjellner 
och Emma Harr. Presenter till föreläsarna blir reflexer och trisslotter, Molly ordnar det. Broschyrer 
finns på borden, samt böcker från biblioteket med tema ”Hjärta”.  HLR-dockan samt vår rollup finns 
där.  Vi har på oss våra vita tröjor.  Vi träffas kl. 7.30 för att hinna få iordning allt.  

 
. 
10. Slutlig planering av årsmötet den 22 februari. 



a. Handlingarna till årsmötet i en pärm, innehållande, inbjudan, dagordning, verksamhetsberättelse, 
ekonomi, balans och resultat samt budget för år 2017. Förslag från valberedningen. Allt ska finnas 
tillgängligt senast den 8/2 för medlemmarna på expeditionen HjärtLung nytt. 
b. Inkomna motioner. Inga motioner har kommit. 
c. Förtäring. 
Ingrid Lundmark gör smörgåstårta för ca: 70 personer. 
d. Ordförande för mötet.  
Karl Gustaf Lindström har sagt ja. 
e. Tolkcentralen  
De har lovar komma.  Molly skickar resultat och balansräkning till dem. 
f. Valberedningen 
Gunnel lovar kontakta Rolf. 
g. Rapportera till valberedningen på länsnivå innan den 3 mars angående ombud till årsmötet och 
ersättare ombud årsmötet. 

 
11. Övriga frågor 
a. Karin Stenlund önskar att det informeras om PAH på nästa medlemsmöte. Karin kommer gärna 
och delger om PAH. 
Vi bjuder in Karin Stenlund till medlemsmötet i april. 
b. Sopplunch. 
Sopplunch på fisk blir den 16 mars kl. 12. Pris: 60: -/person.  Kan vi få vara med  i ABF:s annons i 
Annons X-et?  Affisch förslag till ABF. Detaljplaneringen sker senare. 

 
12. Nästa styrelsemöte 
Dag och tid planeras av nya styrelsen direkt efter årsmötet.  

 

 

__________________________                                      _____________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                              Sekreterare: Gunnel Norén 

 

_________________________ 
Justerare; Göran Lundqvist 

 

 

 


