
 
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 / 2018 Dag: Torsdagen den 8 mars 2018 kl 13.00 

Lokal: Medborgarhuset / Träffpunkten HjärtLung Nytt 

Närvarande: Kerstin Norberg, Roger Renberg, Hjördis Eklund, Gun Mörtsell, Ingrid 

Lundmark, Erik Andersson och Ingrid Gardfjäll 

Festkommittén: Yvonne Lenman 

 

1. Mötet öppnas 

Hjördis hälsade alla välkomna 

8. Slutlig planering av sopplunchen den 14/3. 

Yvonne speciellt inbjuden för att planera sopplunchen 

a. Vilken soppa, bröd, gobit, present, annonsering, miljön in-och utvändigt? 

Ärtsoppa och våfflor kommer att tillagas. Yvonne och Gun gör inköp och träffas enligt 

överenskommelse. 

b. Genomförande – vilken tid starta på morgonen, dukning ? 

Övriga träffas kl.10.00 för ordningsställande. Roger fixar Sverigelott till Matz Edin som är 

inbjuden som gäst. Ingrid G tar med enris 

Övriga frågor: Rådet för pensionärer och funktionshindrade hade träff 7 mars med bl.a. 

pensionärsföreningar, Förening HjärtLung och politiker. Yvonne Lenman utsedd att 

representera HjärtLung i arbetsgruppen där förslag finns, att leverera nedkyld mat 2 ggr/vecka 

inom bl.a. äldreomsorgen. 

2. Val av justerare 

Erik Andersson valdes 

3. Fastställande av dagordning 

Började med punkt 8 och del av övrig fråga eftersom Yvonne var inbjuden. 

Komplettering: punkt 11 och övriga frågor. 

4. Föregående styrelseprotokoll den 12 februari 

Till handlingar. Protokollet finns i pärm på expeditionen 

5. Uppföljning av punkter – styrelsemöte12 februari. 

a. Hur går vi vidare angående projektet ”Konsten att rädda liv ? 

Tas upp på nästa styrelsemöte 

b. Kontakten med Anders Lindell angående åk.9. 

Hjördis fortsätter kontakta Anders för uppföljning och avslutning av kontakten med klasserna. 

6. Genomgång av årsmötesprotokoll: 

a. ABF:s organisation lokalt 

Två anställda finns på kontoret i Arvidsjaur, verksamhetsrådet och ordförande representerar 

ABF lokalt. 

b. Enkät till medlemmar 

Skickas via mail och papperskopia,som lämnas vid olika träffar / tillfällen. 

Besvarade enkät lämnas in senast under julfesten i december 2018 

c. Önskemål från medlem, att det skulle vara danskurs för att fräscha upp. 

Hjördis kontakt ABF om att starta danskurs enligt önskemål 

7. Tillbakablick den 21/2- besöket Solbacken. 

a. Hur kändes det? Förändra? 

Hjördis och Ingrid G informerade om Föreningen HjärtLung. 20 personer närvarande. 

b. Önskemål från en av de närvarande att gå cirkeln ”Aktiv med hjärtsvikt” 

Den enskilde har fixat deltagare. Hjördis planerar studiecirkeln. 

 



9.Planering av besöket i Moskosel den 22/3 kl.13.00 

Kontaktperson i Moskosel är medlemmen Anna-lisa Lindberg. Information om Förening 

HjärtLung. Vi åker till Moskosel, Gun gör inköp, Hjördis, ev Kerstin och Ingrid G 

Ragnar Hedman erbjuden att följa med. 

Besök i Glommersträsk är planerad till 16/5 kl.13.00 Margaretasalen bokad. 

Kontaktperson Pia Klockljung 

 

10. Slutlig planering av medlemsmöte den10/4. 

a. Punkter till dagordningen medlemsmöte, träffas,miljö in-och utvändigt ? 

Medlemmarna tar beslut om bidrag till grillplats till SKPF / Yttertjärn 

Uppsökande verksamhet 

Soppluncher 

Enkät 

Apoteksinformation 

Föreläsare: Majvor Sellbom 

Vi träffas kl.15.00 för iordningsställande. 

Tolkcentralen bokad 

11. Ekonomi 

a. Kerstin har inga uppgifter att redovisa. Väntar på introduktion / information av Molly. 

Träff på Sparbanken 12/3 kl.12.00  Fullmakt för föreningens åtagande 

b. Inköp av färgat papper från ABF. 

Ingrid G kontaktar ABF 

Faktura kommer från RF för beställning av informationsmaterial: Hjärtguiden och Kraften i 

egenvård. 

Ingrid G gör inköp på Dollarstore av: Servetter, engångsmuggar, vita pappersark, knappnålar 

och kaffeskedar 

12. Bidragsansökan 

a. Angående bidragsansökan hösten 2017 från Viktoria Norberg om medel till inköp av 

elrullstol till Länsmansgården. 

Beslut: Anna Sandgren och Pernilla Berggren drar tillbaka ansökan om elrullstol 27/2 vid träff 

med del av styrelsen. 

13. SO information 

Kostcirkel med Molly startade 6/3 

Försök inte lura mig avslutas 12/3 

Ingrid planerar start av tematräff om döden 

Hjördis planerar ”Aktiv med hjärtsvikt” 

14. HLR information 

a. Utbildning 15/3 

Nya instruktörer ansvarar för utbildning. Hjördis närvarande som stöd 

Hjördis varit i kontakt med huvudinstruktör Lennart Thelin för registrering av de nya 

instruktörerna. 

b. Överkalix köpt av HjärtLung Arvidsjaur, lungor till barndocka 

Överlämnat 8/3 till Ylva 

15. Kampanj 2018 – Hjärtsäkra din ort! 

Kontrollera var hjärtstarter finns i Arvidsjaur kommun. Uppmana att registrera innehav till 

Hjärtstartarregistret. Kampanj under 2018. Planera detta till nästa träff. 

16. Ordförandekonferens den 16/4 och 17/4 Djurönäset Stockholm 

Hjördis åker på denna konferens 

 

 



17. Information från styrelsemötet länsnivå den 6/3 

Ingrid G var där. Få Föreningar var närvarande. Allmän diskussion om hjärt-lungräddning och 

hjärtsviktskolor på sjukhus. Ekonomin bättre sedan träffar anordnas på hjärtlunglokalerna. Träff 

14 mars på Sunderby folkhögskola om personcentrerad vård med olika tjänstemän. 

Grovplanering av forskardagen 10 april. Östra Norrbotten planerar manifestation inför valet 

med politiker från Östra Norrbotten. Årsmötetshandlingar skickas till ordförande i respektive 

förening. 

Protokoll kommer senare. 

Forskardagen i Piteå / Nolia 10 april 

Länsföreningen ordnar med transporter till Piteå. Förslag / önskemål: att Molly mfl deltar 

Förslag på föreläsare: Caroline Stridsman, Kjell Melander, Anna Lundgren eller Karin Wadell 

och Erik Wahlberg som talar om fönstertittarsjukan 

18.a Utbildning länsnivå med Bengt Strand 

Golvgympa 21/ 3 i Luleå. Gun Mörtsell och Ingrid G åker 

b. Årsmöte länsnivå den 20/3 

Hjördis och Ingrid G åker som ledamöter. Rolf och Solveig Lundmark som ombud. 

19. Övriga frågor. 

a. Hyra motorvärmare ? 

Hjördis kontaktar kommunen om hyra/ dag av motorvärmare 

b. Underhållning 

Ingrid L info om Trio Panshos från Norsjö. ABF har uppgifter. 

Fråga Rose-Marie Grundström om underhållning vid tillfälle 

Göra lista på tänkbara underhållare. 

 

20. Nästa styrelsemöte 

Ändring till 27 mars kl.13.00 

 

 

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

Hjördis Eklund / Ordförande 

 

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

Ingrid Gardfjäll / Sekreterare 

 

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

Erik Andersson / Justerare 

 

 
 


