
 
 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdag 25 april kl: 13:00/ Träffpunkten 

HjärtLung 

 

Närvarande: Hjördis Eklund, Molly Mattsson, Göran Lundqvist, Erik Andersson, Kerstin 

Norberg, Ingrid Lundmark och Ingrid Gardfjäll 

  

1. Mötet öppnas och Matz Edin hälsas välkommen. 

Hjördis öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av justerare. 

Ingrid Lundmark valdes till protokolljusterare. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Dagordning fastställdes med följande tillägg på övriga frågor. 

- bidragsansökan 

- öppet hus 

 

4. Se över Hälsans stig med hjälp av Matz Edin. 

Matz inbjuden för att uppdatera Hälsans stig som är 4 km. Matz har gymnastik övningar som 

han kan delge. Vi kan komplettera med tipsfrågor från Riksförbundet och göra lokala frågor. 

Berätta om föreningen HjärtLung. Värva medlemmar. 

 

5. Föregående protokoll den 13 mars. 

Godkändes och genomgång. Se punkt 6 

 

6. Uppföljning av punkter från styrelsemötet 13mars. 

a. Kassör utbildningen länsnivå. 

- inställd p.g.a. få intresserade. Viktigt meddela studieorganisatör på länet utbildnings intresse. 

b. Rapport från besöket av sjukvårdsberedningen, som träffade personer som är multisjuka, 

samt närstående. 

- Hjördis och multisjuka träffade sjukvårdberedningen angående deras kommunikation med 

sjukvården. 

c. Rapport om arbetet gällande varmvattenbassängen. 

- Många olika träffar angående varmvattenbassängen. Aktionsgruppen mot att stänga 

bassängen var 10 april. Många närvarande personer som nyttjar bassängen. Kommunchefen 

Ulf Starefeldt,  Lotta Åhman ( S) och Bjarne Hald ( C) informerade om olika kontakter och 

hur de ser på situationen.  Kristina Bäckström skrivit interpellation till regionfullmäktige om 

bl.a. varmvattenbassängen. Se bilaga. 

d. Uppdatering av uppgifter i medlemsregistret gällande förtroendevalda. 

- åtgärdad efter årsmötet. 

e. Kontakten med Nina Fjellner angående samarbetet fysisk aktivitet, som ingår i Hjärt-

Lungskolan. 

- Ingrid G kontaktar åter Nina under veckan 

 

7. Uppföljning sopplunchen 16 mars. 

Många besökare och vårdhundar med ledare. Väl genomfört. 

 



8. Tillbakablick protokoll medlemsmötet den 5 april. 

Genomgång av protokollet. 

 

 

 

 

9.Uppföljning av punkter från medlemsmötet den 5 april. 

a. Val till valberedningen. 

- Göran Wikström sammankallande, Elaine Westerlund och Margret Carlsson 

b. Sverigelotter. 

- Inköp av Sverigelotter, ger 8 kronor /lott. 

c. Rapport om studieverksamhet. 

- Hjördis håller i studiecirkeln: Aktiv med KOL, lära sig om sjukdomen och att vara aktiv. Ger 

pengar till föreningen. 

 

10. Radio aktiv den 2 juni. 

Radio aktiv har upphört och HjärtLung kommer att hålla i Lokalt Aktivt med andra 

intresserade som kommer att vara 2 juni. Ingrid G planerar och kontaktar bl.a. Lotta Åhman. 

 

11. Inleda planering av Vårfesten den 19 maj 

Skickat inbjudan till HjärtLung i närkommuner. HjärtLung i Västerbotten kommer att ha 

vårfest i Lycksele. Hervor / Förening Malå kommer ej. Hjördis sköter om annonsering. 

AnnonsX:et, Arvidsjaur Hemsida och ABF. HjärtLung inbjuder allmänheten. Middag klockan 

18:00 som består av gryta med fläskkött och kaffe med kaka. Kontakta COOP om prisuppgift. 

Bindande anmälan senast 15 maj. Anmälan till Hjördis, Molly och Ingrid. Avgiften sätts in på 

bankgiro. Kostnad: för medlemmar 150 kronor och icke medlemmar 200 kronor. Hjördis 

skickar information till Roger Renberg i köksgruppen för kännedom. Karl-Erik står för 

dansmusiken. 

Ingrid kontaktar Arjeplog, Jörn och Piteå och hör om de är intresserade av vårfesten. 

 

12.Inleda planering av resan den 5 juli. 

Hjördis kontaktar Jokkmokk / Fjällträdgården, Molly Vuollerim / Stenåldersbyn och Ajtte 

museum samt matställen. Buss bokas av Molly. Prisuppgift. 

Förening HjärtLung betalar bussresan. Medlemmarna betalar mat och inträde. 

Anmälan senast 23 juni 

 

13.Rapport av Ingrid G om arbetet med opinionsbildning angående besparingar inom 

social omsorg. 

Träff 27 april. Närvarande: Eva Branden, Lisbeth Ohlsson, MajLis Vidman, Eileen Dalen, 

Gullan Bäck, Donald Johansson, Berndt Carlsson och Rolf Lundmark. 

SN saknar cirka 5 miljoner i budget. Förslag finns att boende på Ringelsta / Svalan ska göras 

om till trygghetsboende med hemtjänstinsatser. Idag har boende på Svalan stort 

omsorgsbehov. Representanter i Rådet för funktionshindrade och pensionärer ska tillsammans 

med ordf i rådet Annika Öberg försöka få en träff med ledamöter i rådet för att diskutera SN:s 

besparingskrav. 

 

14. Ekonomi 

Gåva från PT:s läsare 1044 kronor 

Föreningen får 10% av intäkter vid julfirande från Lasse Vikbergs minnesfond. Molly skickar 

ett   tack till Ann-Kristin Vikberg (Lasses mor). 



I kassan finns 326 kronor. Banken 317 083,97 kronor. Minnesfonden 175 789 kronor 

Förening tillgodo: 141 294,97 kronor 

 

15. Tillbakablick årsmötet länsförening den 30 mars 

Information nästa styrelsemötet 

 

 

 

 

 

 

16. Övriga frågor 

Bidragsansökan från Abborrträsk Folkets Hus om motionscykel med lågt insteg. Göran kollar 

upp var inköpet sker.  Han har prisuppgift på 16.490 kronor, med eller utan moms? 

Öppet Hus 9 maj på Bryggan och hemtjänstens nya lokaler. Vi träffas i entrén / 

Länsmansgården klockan 10.00 

 

17. Nästa styrelsemöte 16 maj kl. 13.00 

Hjördis avslutade mötet 

 

  

 

----------------------------------       ---------------------------------          ---------------------------------

- 

Ordförande: Hjördis Eklund      Sekreterare:Ingrid Gardfjäll         Justerare: Ingrid 

Lundmark 

 
 


