
 

 
Protokoll fört på medlemsmöte nr 4 / 2017 

Dag: onsdagen 15 november 2017 

Lokal: Medborgarhuset / Cafeterian 

Närvarande: enligt närvarolistan 

 

1. Mötet öppnas och Seniorkören hälsas välkommen. 

Erik Andersson hälsade Seniorkören och medlemmarna välkomna 

Enligt önskemål började Seniorkören sjunga som första punkt. De sjöng sju kända sånger och 

spelade under ledning av Margareta Andersson och Eva Karlsson. 16 personer deltog. 

Punkt 6 Lotta Åhman informerar om varmvattenbassängen, avgifter mm 

Avtal finns med Region Norrbotten tom 2019 

Enligt KF beslut: Se bilaga1. Taxa för nyttjande av varmvattenbassängen vid Braxen 

Lotta informerade vidare om: Medborgarlöfte för år 2017-2018 se bilaga 2 

Turistbyrån kommer att flytta till Kommunalhuset. Ökat ansvar för LSS. Statliga pålagor till 

kommuner. Personalkostnader dyr avgift. Ekonomisk översyn, kämpar för att få ihop budget 
Viktigt med skola vård och omsorg. Lotta hänvisade till snöröjningsinformation / AnnonsX:et. 
Många klagomål på snöröjning. Klagomål på snöröjning pga att alla vill ha snöröjning först.  
(Alla kan inte få snöröjning samtidigt) 
Del av gångbanan ska sandas. Invånarantalet 20171101 totalt 6440 personer. Minskning av 

invånare. 

2. Val av protokolljusterare 

Karl-Gustaf Lindström och Rolf Lundmark valdes 

3. Seniorkören bjuder på sång och musik 

se punkt 1 

4. Fastställande av dagordningen 

Godkändes med redan gjorda förändringar med tillägg till:Övriga frågor / Hjärtebladet 

5. Deltagarlista och mail adress 

Närvarolistan skickas för påskrift 

6. Se punkt 1 

7. Avgift för träning i varmvattenbassängen för föreningar efter ordinarie öppettid är 30 

kronor/ person och tillfälle enligt Kommunfullmäktige beslut: 

Förslag från styrelsen: 

Att medlemmen som tränar i varmvattenbassängen betalar 15 kr/ gång och Föreningen 

HjärtLung bidrar med 15 kr/ person och tillfälle. 

Motivet till förslaget från styrelsen: Eftersom varmvattenbassängen är avgiftsbelagd 

verksamhet kan viss avgiftsbeläggning läggas på medlemmen. 

Molly informerade att en grupp började vattengympa 13 november. 

8.Ekonomi 

Molly informerade att i kassan finns 10 kronor. Banken: 305 436 kronor. Minneskonto: 159 

603 kronor. Föreningen tillgodo: 145 833 kronor 

9.a. Bidragsansökan från akutmottagningen Hälsocentralen Arvidsjaur. 

Inköp av en apparat ISTAT, som används då personer inkommer akut med hjärt-lungbesvär 

och svår diabetes. 

Beslut: Styrelsen beviljat bidragsansökan. Apparaten kostar 45 000 kronor inkl. moms. 

Fakturan skickas till kassören sedan momsen dragits bort 

b. Tackbrevet bidragsbeviljande 



Tackbrev kommit från Harriet Grahn / enhetschef på Hälsocentralen. Lästes upp. 

10. Information – Tematräff om stresshantering 

Ingrid G informerade att en tematräff är på gång. Ny tematräff startar i januari om intresse 

finns. 

11. Information om tematräffar och studiecirklar. 

Ingrid / studieorganisatör informerade om olika träffar. Pärm med olika förslag finns på 

expeditionen som är öppen torsdagar mellan 10.00-12.00 

12. Information om att tre lokalinstruktörer i HLR har tillkommit. Toppen ! 

Molly informerade att tre nya personer ska lära sig Hjärt-och lungräddning 

13. Information om kommande aktiviteter: 

- 30 december kl 12.00 Sopplunch 

- 16 december kl 18.00 Julfest med dans 

Tomtemor Ingrid L önskade julklappar till festen. Hon kommer att göra julpaket. Kontakta 

henne. 

Kan lämnas på exp. 

- 10 januari 2018 Föreläsning av Caroline Stridsman från Sunderby Sjukhus och forskare 

med forskningsanslag från Forskningsfonden HjärtLung. 

- 17 januari kl.12.00 Medlemslunch för nya medlemmarna 

14. Försäljning av Sverigelotter. 

Molly sålde lotter. 

15. Övriga frågor. 

Hjärtebladet finns att hämta på expedition torsdagar för medlemmar som inte har mail. 

Medlemmar som har mail adress kommer att få Hjärtebladet efter helgen. 

16. Mötet avslutas med kaffe och smörgås. 

Erik tackade köksgruppen och medlemmarna för medverkan 

 

_______________________________ 

Erik Andersson / v. ordförande 

 

_______________________________ 

Ingrid Gardfjäll / sekreterare 

 

_______________________________ 

Karl-Gustaf Lindström / justerare 

 

_______________________________ 

Rolf Lundmark / justerare 
 

 


