
 

 
Protokoll fört på medlemsmöte nr. 1/2018 

Dag: Tisdagen 10 april 2018 klockan: 17.00 

Lokal: Medborgarhuset / Cafeterian 

Närvarande: 35 medlemmar, festkommittén och styrelsen 8 personer 

 

1. Mötets öppnande 

 Erik Andersson / vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2.Val av två protokolljusterare 

Karin M Nilsson och Göran Wikström valdes 

 

3. Fastställande av dagordning 

Godkändes 

Se övriga frågor 

 

4. Information från Apoteket Kronan om Apoteks APPen. 

Apotekschefen Tommy Utterström informerade. APPen ett program i smartphone telefoner. 

Kunden kan logga in med BankID. Enkelt sätt att ha kontroll på recept och fullmakter. 

Påminnelser om recept behöver förnyas eller hämtas ut. Kontrollera högkostnadsskyddet. 

Överenskommelse om leverans / hämta medicinen. Olika meddelande i mobilen. Rådgivning 

och kundtjänstkontakt mm 

Kunder välkomna till apoteket för information. 

 

5. Majvor Sellbom berättar och visar bilder om trädgårdsodlingar. 

Majvor visade många olika bilder på trädgården i Moskosel som tillhör klimatzon 7 som är 

inbäddad med träd som skydd för växterna. Majvor och Lage har upphöjda blombänkar och 

planterar i sluttningar för att klara växterna. Grunden till allt är god och näringsriktig jord. 

Bland blommor finns olika rostiga figurer och andra saker som höjer trädgårdens charm. 

Majvor berättar att makarna även misslyckas med vissa växter men fortsätter pröva olika 

sorter. 

Ett stort nytt växthus finns på tomten för olika grönsaker. Denna föreläsning var en fröjd för 

ögonen och öronen. Majvor hälsade oss välkomna till trädgården i Moskosel i sommar. 

 

6. Besöksverksamhet som väcktes vid årsmötet i februari 2018 ? 

Informerade medlemmarna att komma på expeditionen och anmäla sitt intresse för att sedan 

planera uppdraget. Erik påminde att expeditionen är öppen torsdagar 10.00-12.00 

Påminde även medlemmarna besvara enkäten, viktigt för styrelsen för planeringen av 

aktiviteter 

Brevlåda finns utanför expeditionen där enkäten kan lämnas. 

 

7. Bidrag till grillplatsen vid Yttertjärn ? 

Styrelsen tog beslut 20180130 att medlemmarna får ta beslut om Föreningen HjärtLung ska 

ge  bidrag på 3000 kronor till SKPF till grillplatsen. 

Beslut: Medlemmarna beslutade att bevilja grillplatsen med 3000 kronor. Göran Wikström 

påpekade att det ska framkomma att HjärtLung är givare. 

 



8. Ekonomi 

Kassören Kerstin Norberg redogjorde för budgeten. 

Saldo 2018-04-10 

Banken: 304 620,67 kronor 

Minnesfonden 167 188,00 kronor 

Förening tillgodo: 137 432,67 kronor 

 

9. Studiecirklar. 

Hjördis startar en studiecirkel om hjärtsvikt och Ingrid G ”Samtal om döden” under april 

Informerade om Forskardagarna i Piteå, där några medlemmar från föreningen besöker under 

dagen. 

 

 

10. Övriga frågor 

Information: 

Länets styrelsemöte i Arvidsjaur 15 maj 2018 

Information om Förening HjärtLung i Glommersträsk 16 maj 

Vårfesten 26 maj, sista anmälningsdag 22 /5 se kommande affisch 

Hjärtebladet kommer under maj månad 

 

11. Nästa medlemsmöte den 12/9 kl 17.00 

Erik avslutade mötet. Kaffe / the och smörgås serverades efter mötet. 

 

_________________________ 

Erik Andersson / Ordförande 

 

__________________________ 

Ingrid Gardfjäll / Sekreterare 

 

__________________________ 

Karin M Nilsson / Justerare 

 

__________________________ 

Göran Wikström / Justerare 

 

 
 


