
 
Protokoll fört vid styrelsemöte, måndag 15 maj 2017 Klockan 13:00 

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

Lundmark, Kerstin Norberg och Ingrid Gardfjäll 

  

1.Mötet öppnas 

Hjördis öppnade mötet och hälsade festkommittén välkommen. 

 

2. Val av justerare. 

Erik Andersson valdes till protokolljusterare. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Planering och organisering av Vårfesten. 

Köksgruppen /Närvarande: Sven-Olov Nyström, Gun Mörtzell, Anette Holmström och Björn 

Gardfjäll 

Förhindrad: Roger Renberg 

Meny: Älgköttgryta med ris, potatis och grönt. 

Hjördis bakar pain riche. Ingrid gör ingefärsdryck. Molly och Kerstin bakar ”gobit” i långpanna 

till kaffet. Molly bakar till diabetiker. 

Molly gör inköp: Ingredienser till menyn, hårt bröd, Bregott, mjölk, citroner, servetter och 

blommor. 

Fredag klockan nio träffas Molly, Gun och Ingrid och börjar förbereda maten. 

Klocka 14.00 kommer övriga 

Dukning sköter Björn och Sven-Olov. De som har ljusslingor och vaser tar med det. Erik fixar 

ris. Medtag förkläden, kastruller, mm enligt överenskommelse 

Maten serveras av herrarna. 

Tag upp skärmar med information. Rollup. Trottoarpratare med information om vårfesten 

placeras vid Storgatan. Ingrid hämtar nycklar. 

Ingrid G läser en dikt som Karin M Nilsson lämnat och kontaktar henne för sång på dialekt. 

 

5.Föregående styrelseprotokoll från den 25 april 

 Uppföljning se punkt 6.  Molly skickar tackkort till A-K Vikberg. Protokollet till handlingar. 

 

6. Uppföljning av punkter från styrelsemötet den 25 april. 

a. Hälsans stig 

Föreningen HjärtLung ansvarar för Lokalt aktiv. Samling på torget 2 juni 8:30 och starter är 

Matz Edin. Efter Hälsans stig finns tipsfrågor, gympaövningar och vätskekontroll. 

Avslut vid Laponiakåtan där tipskuponger lämnas, hjärt-lungräddning visas och vi berättar om  

Föreningen HjärtLung 

b. Rapport från kassörutbildningen. 

Molly och Kerstin var där. De tyckte inte det gav så mycket / missbelåtna. Inget nytt men trevligt 

att träffa andra personer. Sju personer på utbildningen. 

c. Rapport träffen med Nina Fjellner angående HjärtLungskola. 

Enligt Nina väntar de på besked från PÄS för att genomföra HjärtLungskola. 

d. Mer information om Sverigelotter. 

Information nästa styrelsemöte 



 

 

 

 

e. Rapport Öppet Hus Bryggan. 

Erik, Molly Ingrid L och Ingrid G var där 9maj.  Bryggan fd vårdavd 2 för personer som behöver 

rehabilitering och avlastning. Ljusa och trevliga lokaler. Vi märkte givna gåvor till 

Länsmansgården som TV-apparater, eldriven  rullstol och sprutpumpar. Verksamheten önskar 

en till elektrisk rullstol. Vi önskar statistik hur mycket rullstolen används. Molly kontaktar 

Viktoria. 

På fd Krehab finns personalen från hemtjänsten, biståndshandledare och personalledare. 

 

7. Rapport om Lokalt Aktiv. 

Se punkt 6a 

 

8. Intervju med nya medlemmar. 

Förslag att ringa upp nya medlemmar och hälsa dem välkommen till föreningen. 

 

9. Samvaro och spel. 

Viktigt att ordna mötesplatser för våra medlemmar. 

Beslut: att köpa in olika spel till hösten. 

 

10. Samla in e-post adresser. 

Tipsa medlemmar som inte har e-post adresser, att höra om information från Föreningen 

HjärtLung Arvidsjaur kan mejlas till anhöriga/bekantas mejladress.  

 

11.Medlemsmöten-styrelsens placering under mötet. 

Förslag att vi från styrelsen sitter bland medlemmar under fikat, för att höra olika synpunkter. 

 

12. Boule 

Olle Martinsson startar boule 10 juli klockan 13:00 utanför Medborgarhuset. 

 

13. Fortsatt planering av resa till Jokkmokk-Vuollerim. 

Planering efter vårfesten. 

 

14. Ekonomi 

Kassan 326 kronor. Bankgiro 326.903,97 kronor. Minnesfonden 179.749 kronor. Föreningens 

pengar 147.154,97 kronor. Från årets början har 34.350 kronor kommit från minnesgåvor. 

  

15. Kriterier bidragbeviljande. 

Beslut: Gäller föreningar: att bevilja bidrag med 30 %  av priset på varan, och taket på priset  

högst 20.000 kronor (alltså taket för priset på varan är 20.000.kr). Max bidrag är 10.000 kronor 

till föreningar, oavsett priset på varan. Syfte med varan som bidrag sökes till ska uppfylla 

följande: att höja livskvalitet, bibehålla och förbättra hälsan. 

 

16. Bidragsansökan från Abborrträsk. 

Ansökan om motionscykel till Abborrträsk FH/ träningslokal. Komplettera med 

inköpsställe/leverantör, pris med moms, utan moms. Inlämnas senast 20 juni för beslut. 

 

 



17. Tillbakablick årsmötet länsförening HjärtLung den 30 mars. 

Hjördis informerade att närsjukvården måste förstärkas enligt Folkhälsominister Gabriel 

Wikström.  Information om Forskningsfonden inom Riksförbundet HjärtLung. Länsarkiv finns 

i Luleå, kostar 450 kronor / år för arkivering av årsmötesprotokoll. Uppmana medlemmar som 

intar Waran att fråga om de kan bli beviljade Waranmätare. I Övertorneå fungerar det bra med 

utbildning att använda Waranmätare. Motion om distansövergripande handledning av AT-läkare 

togs upp på Kongressen den 3 juni 2016. Föreningen Kalix HjärtLung får lön för utbildning i 

barn HLR. Uppmanades i lokalavdelningar att göra sammanställning av friskvårdsaktiviteter 

som vi kan visa upp då vi möter Region Norrbotten. 

 

18. Tillbakablick styrelsemöte länsföreningen HjärtLung 11maj. 

Se punkt 19 

 

19. Att fortsätt åtgärda utifrån styrelsemöte länsföreningen HjärtLung den 11 maj. 

a. Rapport ”Ljuset på”. 

Projekt tiden är slut men fortsätta att uppmärksamma sjukdomarna förmaksflimmer, hjärtsvikt, 

KOL. Rapport överlämnades till Gabriel W, folkhälso-,sjukvårds-och idrottsminister. 

Studiecirkel till hösten. 

b. Beställa material från Riksförbundet 

Ingrid G gör beställningar. 

c. Kontakta KOL sjuksköterskor HC. Gäller Caroline Stridsmans forskning om astma/KOL 

Hjördis kontaktar Sara och Teres på HC. 

d. Materialet ” LEV FÖR ATT LEVA”. 

Start till hösten. 

e. Skänka varje år till Forskningsfonden RF HjärtLung? 

Förslag: att skänka 10.000kronor / år från minnesfonden. Presentera förslaget för medlemmar 

på medlemsmöte i september. 

f. Patientråd Piteå den 22 maj. 

Hjördis åker. 

 

20. Övriga frågor. 

Hjördis, Göran och Erik åker på ordförande utbildning 18 maj 

 

21. Nästa styrelsemöte den 20 juni. 

 

22. Mötet avslutas. 

 

 

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

Ordförande/ Hjördis Eklund   Sekreterare/ Ingrid 

Gardfjäll  

 

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

Justerare/ Erik Andersson 

   
 


