
 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte, tisdagen den 27 mars 2018 kl.13.00 

Lokal: Medborgarhuset / Träffpunkten HjärtLung Nytt 

Närvarande:  Hjördis Eklund, Gun Mörtsell, Kerstin Norberg, Ingrid Lundmark, Erik 

Andersson och Ingrid Gardfjäll 

Förhindrad: Roger Renberg 

Inbjuden: Rolf Lundmark, se punkt 4 

 

1. Mötet öppnas 

Hjördis hälsar alla välkomna 

2. Val av justerare 

Ingrid Lundmark valdes 

3. Fastställande av dagordning 

Förskjutning av punkter från 5 

4. Rapport från Rådet för funktionshindrade och pensionärer. Rolf Lundmark 

Rolf var närvarande 7 mars på mötet. 

Lotta Åhman informerade om kommunens goda budget med ett plus på 8,3 miljoner. 

Kostchefen Camilla Grahn informerade om planer finns att bygga om Ringelstas kök för att i 

framtiden leverera kall mat till hemtjänsten och boende. Verksamheten är inne i ett 

planeringsstadium. 

Rådet fick information att bassängen är tillgänglig tom 20191231 

Kontakta politiker om Forskardagen i Piteå 10 april som Riksförbundet HjärtLung och 

Länsföreningen HjärtLung organiserat. 

Beslut: Kerstin kontaktar Inga Sandström om möjlighet för politiker att åka och lyssna på 

forskarnas presentation om rehabilitering vid hjärt- och lungsjukdomar samt träning i 

varmvatten bassäng . 

Ann-Sofi Levander informerade om de nya utskrivningsrutinerna. 

Vid nästa möte ska Rådet ta upp ingången till Hälsocentralen, dörrarna öppnas utåt -problem 

för vissa personer, den trånga hissen som inte rymmer en större rullstol och hinder önskas vid 

trappen för att undvika fall. 

5. Föregående styrelseprotokoll den 8 mars 

Till handlingar. 

6. Uppföljning av punkterna – styrelsemöte 8 mars 

a. Angående förfrågan från Fleming Jensen om hjärtstarter på Torget. 

Huvudinstruktörerna inom HLR i länet känner inte till projektet och ställer inte upp på det. Vi 

går inte vidare med detta projekt p.g.a. för lite kännedom vad detta innebär. 

b. Kontakten med Anders Lindell angående projektet ”anti-rök” åk. 9 

Hjördis varit i kontakt med honom via mail med Anders utan resultat. Träffade honom under 

mötet och enligt honom har han svarat på mailet. (Kristina Grubbström är personalledare för 

Anders Lindell). Anders Lindell väntar på svar från Fridhemsskolan, så vi får avvakta svaret. 

c. Enkät till medlemmar. 

Hjördis skickat via mail till de som har 

d. Frågan till ABF om möjlighet att ordna danskurs, enligt önskemål från medlemmar 

Start till hösten, ledare finns 

e. Svar om möjlighet att hyra motorvärmare under kallaste perioden. 

Kommunen ska ordna gästparkeringar. ABF hyr ut motorvärmare 

 



f. Besöka Glommersträsk den 16/5 kl. 13.00 

Affisch skickas till Pia Klockljung 

7. Uppföljning av sopplunchen den 14/3 

Medlemmarna nöjda med ärtsoppan och att kunna betala kontant när de kommer. Nästa gång 

informera om vilken soppa som serveras vid soppluncherna. Våfflorna hann bli kalla innan de 

serverades. Matz Edins berättade med inlevelse olika episoder han varit med om. 

Lotteriförsäljning med gott resultat. 

 

8. Uppföljning besöket i Moskosel och marknadsföring Föreningen HjärtLung. 

Fyra personer kom som var delaktig i diskussion om hjärtstater i Moskosel. Information om 

föreningen. En ny medlem. 

 

9. Slutlig planering av medlemsmötet den 10/4 

Dagordning, sedvanliga punkter 

Majvor inbjuds till klockan 17.30 för föreläsning om sin trädgård 

Information om Apoteks appen 

Beslut om beviljande av grillplats till SKPF 

Gun handlar 

Erik tar ris, att pynta vid entrén 

Avbokning av tolkcentralen 

Vi träffas 15.00 

10. Forskardagen Nolia Christinasalen, Piteå den 10/4 

Buss avgår från Arjeplog till busstationen i Arvidsjaur via Älvsbyn och till Piteå 

Medlemmar och allmänheten har möjlighet att åka buss gratis till Piteå och lyssna på olika 

föreläsare. 

Enda kostnad är lunchen och ev fika. 

11. Information om att HjärtLung länsnivå har styrelsemöte i Arvidsjaur den 15/5 

a. Inleda planeringen 

Cafeterian bokad och Karin Flinkfeldt. 

Kaffe och smörgåsar 9.30 Hjördis bakar tekakor 

Festkommittén lagar köttgryta till lunch 

Gun bakar till em fikat 

12. Kampanj 2018 – Hjärtsäkra din ort 

a. Resonera om hur detta ska organiseras 

Hjördis ska träffa Rolf 5/4 och planera detta 

13. Utbildning länsnivå – golvgymnastik 

Inställd p.g.a. för få anmälda 

14. Ekonomi 

a. Kassören har ordet 

Föreningen till godo: 139 146 kronor 

se bilaga 

b. Inköpen ? 

Ingrid G har köpt färgat papper, en låda pappersark, servetter, engångsmuggar, plastpåsar och 

blomkvistar. 

Kaffeskedar en gåva från Å-Nyo. 

c. Lampa till projektorn 

Kerstin lämnar in den till AudioVideo 

d. Fläkt till datorn på expeditionen 

Beställd via AudioVideo 

 



15. SO information 

a. SO har ordet 

Kostcirkel, en träff kvar 

Studiecirkeln om döden startar efter påsk 

b. Start patientutbildning Hjärtsvikt den 12/4. Ledare:Hjördis 

Start efter påsk den 12/4. 

c. Cirkel i styrelsen ”Patiencentrerad vård” och ”Leva för att Leva” till hösten. 

!6. HLR information 

a. Hälften av personerna från sopplunchen för ”nya medlemmar” har genomgått 

HLR+hjärtstartare 

Informationen delgivits styrelsen 

b. Beställning – 60 personer från Avdelningen för funktionshindrade Arvidsjaur kommunen 

Planering: Gun Augustsson och Lory Lindberg samt Hjördis och Johnny Ruth ansvarar för 

utbildningar. Föreningen kommer att debitera kommunen 1000 kronor extra för slitage av 

dockorna. 

En sjuksköterska från K4 vill bli HLR-instruktör. 

17. Information från 14/3 – dag för personal från Luleå och Boden sjukvårdsområden 

Hjördis var inbjuden till träffen 

Redovisning av projekt som pågått och pågår om effektiva flöden i all verksamhet inom 

Boden-Luleå sjukvårdsområden, samt om tillgänglighet och att använda 1177 ,om Gröna 

Korset som handlar om patientsäkerhet. 

18. Medlemsregister 

Kerstin fixar ett ex till expeditionen 

19. 90-åringar 

Kerstin har uppgifter på 90-åringar. Bevakar. En medlem har fyllt 90 år under februari. Gun 

och Ingrid L uppvaktar den personen 

20. Övriga frågor 

Inköp av tröjor med logga till HLR instruktörerna. Hjördis kontaktar AnnonsX:et och beställer 

tröjorna, samt beställning av minnestelegram 

21. Nästa styrelsemöte – förslag tisdagen 24 /4 kl. 13.00 

Hos Ingrid G i stugan 

 

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

Hjördis Eklund / ordförande 

 

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

Ingrid Gardfjäll / sekreterare 

 

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

Ingrid Lundmark / justerare 

 

 

 

 

 

 

 
 


