
HjärtLung, Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, måndag 13 mars 2017 kl: 13:00 

 

Närvarande: Hjördis Eklund, Molly Mattsson, Ingrid Lundmark, Erik Andersson och Ingrid 

Gardfjäll. Göran Lundqvist 

Förhindrad: Kerstin Norberg 

 

1. Mötet öppnas 

Hjördis hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare 

Erik Andersson valdes till protokolljusterare. 

 

3.  Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes med följande tillägg: 

- kassörsutbildning 

-intervju med multisjuka 

-varmvattenbassängen 

 

4. Förgående protokoll 

Muntlig genomgång och kopia till styrelseledamöter. Till handlingar. 

 

5. Uppföljning av punkter från styrelsemötet 13 februari 

a. fortbildning på länsnivå,  enligt förslag från föreningen : sekreterarutbildning, 

hemsidesutbildning och Qi-gong 

b. Hälsans stig, Mats Edin bjuds in till nästa styrelsemöte att diskutera förslag till förnyelse 

idéer. 

c. valberedning, Hjördis skickat uppgifter till länsföreningen. Hjördis ord och Ingrid ersättare. 

 

6. Rapport från styrelsemötet på länsnivå 21 februari 

Hjördis redogjorde muntligt i väntan på protokoll. 

 

7. Genomgång av årsmötesprotokoll 22 februari 

a. Planera datum för aktiviteter enligt verksamhetsplanering fram till årsmötet 2018 

- styrelsen träffas 20 mars klockan 14:00 för planering 

b. Studieorganisatör 

- Ingrid Gardfjäll valdes 

c. Valberedning 

- Förslag på valberedning 5 april på medlemsmötet 

 

8. Rapport från träffen med Ulf Bergman och Vivecka Lundmark angående 

HjärtLungskola 

Hjördis och Molly varit på träff och fått information att man håller på att organisera upp 

HjärtLungskola med olika yrkesgrupper. Viktigt att det finns HjärtLungskola på hälsocentraler. 

Anhöriga viktiga personer vid rehabilitering. 

 

9. Rapport från träffen 9 mars med Peter Öhman, verksamhetschef på Hälsocentralen 

Hjördis och Molly fick information att röntgen blir kvar på hälsocentralen. Anneli Granberg / 

Region Norr har träffat Lotta Åhman och Ulf Starefeldt angående varmvattenbassängen. 



Läkarsituationen god.  Kompletteras med stadigvarande stafettläkare. Sjuksköterskor ersätts vid 

semester. Arbetsmiljön god. 

 

 

10. Ekonomi 

Ekonomisk rapport av Molly. 

Kassan: 1293:- 

Banken: 335 560,97 

Minnesgåvor: 192 523:- 

Föreningen tillgodo: 143 037,97 

 

11. Utvärdering av Hjärtedagen 14 februari 

Feedback att det var bra innehåll. Cirka 50 personer kom under dagen. Rapport till Status. 

 

12. Planering sopplunchen 16 mars kl.12.00 och besök av Gunilla Grahn och Susanne 

Lundström och vårdhundar. 

Ingrid kontaktar köksgruppen. Träffas kl.9:00 Molly gör inköp. Molly och Hjördis bakar 

matbröd. 

Fisksoppa enligt förslag. Pris 60 kr 

Present till besökare finns. 

 

13. Planera datum för styrelsemöten. 

Styrelsemöten : 25 april, 16 maj, 20 juni, 15 augusti, 5 september, 10 oktober, 7 november och      

12 december. Klockan 13.00 

 

14. Planera medlemsmötet 5 april kl 17.00 Planera in Karin Stenlund. 

Medlemsmötet i biosalongen. Smörgåsarna görs utanför exp. Ingrid kontaktar köksgruppen. 

Karin Stenlund berättar om sin sjukdom PAH och Hjördis informerar om sjukdomen. Ev 

information om HjärtLungskolan. Förslag på personer till valberedningen. Ingrid kontaktar 

tolkcentralen. 

 

15. Övriga frågor 

Utbildning av kassör på länsnivå. Molly åker och hör om Kerstin Norberg följer med. 11 eller 

12 april. 

Agneta Burman politiker / Region Norr vill ha förslag på 4-5 personer som är multisjuka och 

anhöriga för samtal om livssituationen. 

Varmvattenbassängen, Hjördis håller kontakt med olika personer angående 

varmvattenbassängen. 

Skicka information från årsmötet till riksförbundet och länsföreningen. 

Ändra medlemsregister på förtroendevalda, det gör Molly 

Fyra personer åker från föreningen till länsföreningens årsmöte. 

 

16. Nästa styrelsemöte 

Näste styrelsemöte 25 april kl. !3:00 

 

 

________________________  _________________________ 

Ordförande: Hjördis Eklund   Sekreterare: Ingrid 

Gardfjäll 

 



________________________ 

Justerare: Erik Andersson 
 


