
 
 

Protokoll fört på styrelsemöte nr 6 / 2017 

Dag: Tisdagen den 5 september 2017 kl 13:00 

Lokal: Medborgarhuset / Träffpunkten HjärtLung Nytt 

Närvarande: 

Styrelsen: Hjördis Eklund, Göran Lundqvist, Molly Mattsson, Erik Andersson och Ingrid 

Gardfjäll 

Valberedning: Göran Wikström 

 

1. Mötet öppnas 

Hjördis hälsade välkommen till Kerstin Lidström ABF som informerade om regler för 

studiecirklar med studieplan, kostnadsersättningar, kulturarrangemang, mm 

Se informationspärm. 

 

2. Val av justerare 

Erik Andersson valdes. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Kompletteras under övriga frågor med: 

a.Träff med årskurs 9 / uppföljning 

b.HLR kurs 

c.Sverigelotter 

d.Planera paltfesten 

 

4. Föregående protokoll 

Enligt beslut sedan tidigare ska alla styrelseledamöter läsa föregående protokoll innan 

styrelsemötet. 

Genomgång av protokollet. 

Ändring i tidigare protokoll nr 5, 170820, beslut av gåva för minnestelegram  till 

Forskningsfonden Riksförbundet HjärtLung till 500 kronor. 

 

5. Uppföljning av punkter från styrelsemöte den 15 augusti 

a. Se under punkt 4, Insättning minnesgåva till Forskningsfonden Riksförbundet HjärtLung 

Beslut: att bevilja 500 kronor till Forskningsfonden Riksförbundet HjärtLung 

b. Kontakt med Britta Lundgren om skyltning 

Verksamheter som ansökt om att ha trottoarpratare vid fastigheten är beviljad. Föreningar har 

ej möjlighet att ansöka om skyltning. 

c. Priser Megafon och partytält 

Kerstin gör inköp av partytält med två sidor, enligt förslag 

Ingrid G gör inköp av megafon. Max kostnad 1000 kronor 

d. Kontakt Caroline Stridsman – Forskning om KOL 

Hjördis fortsätter få kontakt med henne. 

f. Startdatum fysiska aktiviteter 

Start vecka 40 

Qi gong startar senare i höst 

g. Ny tid för sopplunch då medlemmar kan komma och köpa lunch 



Cafeterian upptagen enligt planering 29/9 och 26/10. Hjördis har bokat cafeterian för 

sopplunch 30/11 efter styrelsemötet 

 

 

6. Utvärdering utflykten vid Nyborgstjärn 

Var även andra aktiviteter under dagen. För att sprida aktiviteter på fler dagar så kommer 

styrelsen HjärtLung att lämna HjärtLungs verksamhetsplanering till pensionärsföreningar för 

att undvika olika aktiviteter samma dag. Medlemmar i HjärtLung är också med i någon 

pensionärsförening. Tipsrunda och lekar. Matz Edin visade olika gympaövningar utan 

redskap. Två nya medlemmar tillkom under denna aktivitet. Roger Renberg grillade korv och 

Göte Hedman kokade kaffe. 

Förslag: Nästa år förnya aktiviteter 

 

7. Ekonomi 

10 kronor finns i handkassan 

Banken 303 955,97 

Minneskonto 156 333 

Föreningens behållning 147 154,97 

Genomgång av personer som ej betalat medlemsavgiften. Vissa avregistrerades och 

påminnelse genom telefonsamtal. 

 

8. Bidragsansökningar 

a. Bidragsansökan träningscykel – Abborrträsk 

Ansökan ska kompletteras. Hjördis ringt Gunnel / kassör i föreningen 

b. Ansökan från Hälso- och sjukvårdsenheten Arvidsjaur kommun 

Ansökan om en till elrullstol till boende. Molly gör en förfrågan om hur tidigare beviljad 

elrullstol har nyttjats. Utvärdering klar till december 

c. Ansökan från Emma Karlsson om elrullstol till Glommersträsk hemtjänst 

Molly kontaktar Emma om ansökan är med eller utan moms 

Beslut: Styrelsens förslag att presentera bidragsansökningarna på medlemsmötet den 13/9-

17, så att medlemmar tar beslut om elrullstolar ska beviljas till verksamheterna. 

 

9. Rapport varmvattenbassängen 

Diskussion pågår 

 

10. Rapport från styrelsemötet länsföreningen den 30/8 

*Hjärtläkare Ann Vanhatalo utarbetar hjärtsviktskola, SUS. Ann Vanhatalo vill ha bollplank. 

En person anmälde från Jokkmokksföreningen, samt en till föreningen 

*alla ordförande i länet bjudna till Stockholm våren 2018. 

*Funktionsrätt ersätter HSO 

*diskussion om deltagande på Nolia tillsammans med patientnämnden 

*fortsätt diskussionen om varmvattenbassängen i Funktionsrätt 

*önskemål att redovisa organisationen inom Funktionsrätt 

*Riksförbundet tycker att HjärtLung fungerar bra i Norrbotten. 2/10 besök av RF 

*utbildning av levnadsvanecoacher angående livsstilsförändringar 

*rapport från lokalföreningar 

Skriftlig information kommer 

 

11.Utbildning EVO och SO länsnivå den 12/10 

Ingrid G åker tillsammans med någon medlem 



 

12. Fortsatt planering medlemsmötet den 13/ 9 

Hjördis ej närvarande under medlemsmötet och några från köksgruppen. Kompletterar med 

andra medlemmar. Vi träffas 15.00 för att göra  smörgåsar och planerar mötet. Molly gör 

inköp. Information på entré dörren. Föreläsare Karin Flinkfeldt 

 

13. Punkter till dagordningen medlemsmötet den 13/9 

Hjördis gör dagordningen med sedvanliga punkter, beslut om elrullstolar, bidrag till 

föreningar, 5000 kronor till forskningsfonden, studiecirklar, spel och samvaro, aktiviteter, 

medlemsmöte med palt mm 

 

 

14. Nya medlemmar och medlemsvård 

Tag med ide´lådan, diskussionsfrågor, synpunkter från medlemmar, önskemål från styrelsen / 

föreningen, underhållning mm 

 

15. När ska vi ha verksamhetsplanering för 2018 ? Kan info PRO m.fl. 

Varje styrelseledamot kommer med förslag till nästa styrelsemötet 

 

16. Övriga frågor 

a. Årskurs 9-uppföljning av rökning 

Hjördis kontaktar skolledningen och tandhygienisten för utvärdering klassvis 

b. HLR kurs 

Molly och Hjördis gör planering 

c. Lotter 

Sverigelotter säljs på medlemsmöten och styrelsen säljer lotter till allmänheten 

d. Planera paltfesten 

Medlemsmöte med palt 11 oktober kl. 17.00 

Sista anmälningsdag 3 oktober till Molly och Ingrid G 

Underhållning Kristian Nurmi med kompisar ? Sång av Karin M Nilsson ? 

 

17. Nästa styrelsemöte tisdagen 10 oktober kl 13.00 

Hjördis avslutade mötet 

 

 

Hjördis Eklund / ordförande  Ingrid Gardfjäll / sekreterare 

 

 

Erik Andersson / justerare 

 

 

 

 
 


