
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 / 2018 Dag: Måndagen den 12 februari 2018 kl 13:00 

Närvarande: Erik Andersson, Ingrid Lundmark, Molly Mattsson, Göran Lundqvist, Kerstin 

Norberg och Ingrid Gardfjäll. 

Förhindrad: Hjördis Eklund 

 

1. Mötet öppnas. 

Erik hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare 

Ingrid Lundmark valdes 

3. Fastställande av dagordning 

Komplettering under övriga frågor. 

4. Föregående styrelseprotokoll den 30 januari. 

Till handlingar. 

5. Uppföljande av punkter-styrelsemöte 30 januari 

a. Kontakt med Anders Lindell angående besöket åk.9 

Anders Lindell har inte hört av sig om det är möjligt att före den 21/2 få träffa klasserna i åk 9. 

Avslutning av projektet senare med klasserna. Kommit till vår kännedom att klasserna inte är 

rökfria. 

6. Hjärtedagen: 

a. Läget ? 

Beslut: Följa tidigare planering. 

Utställningsskärmen i stort sett klar. 

7. Fortsatt planering årsmötet: 

a. Läget i planeringen tills den 12 /2 ? 

Beslut: Ingrid L gör smörgåstårta för 70 personer 

b. Festkommittén kontaktad? 

Sms skickad till personer i festkommittén. 

c. När ska styrkan träffas? 

Beslut: styrelsen och festkommittén träffas kl.15.00 för att duka, koka kaffe, skära upp 

smörgåstårtan. Tekniska saker och annat material görs i ordning. 

d. Vad behöver kopieras? 

Alla medlemmar har fått dagordning vid inbjudan. Övriga dokument som önskas hämtas på 

torsdag 22/2 på expeditionen eller annan torsdag. 

e. Parentation? Vem gör detta? 

Beslut: Ingrid L ansvarig och planerar för detta. Hon har vers i sina gömmor. Hon tar med ljus, 

ljusstake och en liten vit duk / servett. 

f. Miljön in- och utvändigt? 

Beslut: Ingrid G tar med enris 

g. Kontakt med Dick Holmström 

Beslut: Ingrid G kontaktar honom att komma kl. 18.30 efter årsmötet och berätta om projektet 

Yttertjärn. 

8. Planera besöket på Solbacken den 21/2 kl 13.00 

Ansvariga: Hjördis och Ingrid G. Övriga i styrelsen välkomna att delta. Information om 

Föreningen HjärtLung i Arvidsjaur. 

9. Fortsatt planering av sopplunchen den 14/3 

Beslut: Att planera sopplunchen nästa styrelsemöte 

10. Medlemsmöte den 10/4. 



a. Hur är läget? 

Medlemmarna tar beslut om beviljande av grillplats vid Yttertjärn. Information om apoteks 

appen av  Tommy Utterström eller Emma Högdahl från apoteket. Majvor Sellbom bokad. Hon 

visar bilder och berättar om deras (Lage) trädgård i Moskosel. Tolkcentralen bokad. 

 

 

11. Ekonomi 

Banken: 304 902,67 kronor 

Minnesgåvor: 159 238 kronor 

Föreningen tillgodo: 145 664 kronor 

12.Bidragsansökningar: 

a. Avslag ansökan Folktandvården. 

Bidragsansökan om TV i väntrummet / Folktandvården har avslagits enligt beslut på 

styrelsemötet 30/1 2018. Tiden i väntrummet är kort. Möjlighet är att läsa motiveringen till 

avslaget finns i svaret till Folktandvården. 

13. SO information. 

Anne-Charlotte Nilsson hade inte möjlighet att komma och informera om hennes kost 

utbildningar. Hon återkommer vid senare tillfälle. Studiecirkel med Mats Åhman startade 12/2 

på ABF ”Försök inte lura mig”. Nöjda deltagare från del av styrelsen. 

14. Läget ledare varmvattenbassängträning? 

Molly frågar deltagarna när kurs datum på länsnivå blir aktuell. 

15. HLR 

Från Gråträsk byaförening deltog sex personer 10/2 och de nya HLR instruktörer genomförde 

med stöd av Hjördis. 

Planerad kurs 15/3 för sex nya medlemmar. 

Molly kontaktad angående projektet: Konsten att rädda liv är en ideell förening som kontaktar 

lokala företag för sponsring av hjärtstater utomhus / Sibylla Grillen är aktuell. Hur går vi 

vidare ? 

16. Övriga frågor: 

Ingrid G gick igenom enkäten. Önskar förslag på frågor. Hur lämna ut enkäten till 

medlemmarna och hur lämnas åter. 

17. Nästa styrelsemöte torsdag den 8 mars 2018 

 

Erik avslutade mötet. 

 

 

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

Erik Andersson /vice ordförande 

 

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

Ingrid Gardfjäll / sekreterare 

 

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

Ingrid Lundmark / justerare 

 

 

 

 
 


