
 

 
 Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6/2018 Dag:Tisdagen den 24 april 2018 kl 13.00 

Lokal: Medborgarhuset / Träffpunkten HjärtLung Nytt 

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

Gardfjäll 

Förhindrad: Erik Andersson och Ingrid Lundmark 

Valberedningen: Göran Wikström 

 

1. Mötet öppnas 

Hjördis hälsade all välkomna 

2. Val av justerare 

Kerstin Norberg valdes till justerare 

3. Fastställande av dagordning 

Godkändes med komplettering se övriga frågor 

4. Föregående styrelseprotokoll den 27 mars 

Genomgång och till handlingar 

5.Uppföljning av punkter -styrelsemöte 27 mars 

a. Kontakt med Anders Lindell angående projektet ” anti-röka” åk.9 

Avvaktar att Anders Lindell hör av sig. 

b. Organisering av arbetet ”Hjärtsäkra din ort” 

Enligt HLR rådet ska hjärtstartare kontrolleras i kommunerna. Rolf Lundmark ansvar för den 

uppgiften efter genomgång av Hjördis. 

c. Inköp tröjor till HLR instruktörer, förkläden till festkommittén och blad till Minnestelegram. 

Hjördis har beställt genom AnnonsX:et 

6. Genomgång av protokoll medlemsmötet den 10/4 

a. Beviljande av bidrag till inköp av grillplats (SKPF) Yttertjärn. 

Beslut: Medlemmarna beslutade att bevilja bidrag med 3 000 kronor till grillplats. 

Göran Wikström kontaktat Dick Holmström, Resurscentra tillverkar grillplatsen. Faktura 

skickas till Kerstin Norberg 

b. Uppsökande/ Besöksverksamhet ? 

Ingen respons från medlemmarna på medlemsmötet. Förfrågan åter till höstens 1:a 

medlemsmöte den 12/9-18,  om intresse finns att besöka medlemmar som är ensamma och 

önskar besök. 

c. Annonsering, miljö, genomförande ? 

Det räcker med en föreläsare / medlemsmöten. Begränsa tiden för informationen. 

Totalt 43 medlemmar besökte medlemsmötet 

7. Tillbakablick Forskardagen NOLIA Piteå den 10/4 

Hjördis informerade om olika forskare och dess föreläsning. Den senaste forskningen kring 

KOL och vikten av fysisk aktivitet. Evidens om att varmvatten bassängträning är effektiv vid 

KOL. 

Viktigt skänka pengar till forskningsfonden RF för patientnära forskning inom olika medicinska 

områden som kommer patienter tillgodo. Hjördis tyckte det var en givande dag. 

8. Slutlig planering av styrelsemöte HjärtLung länsnivå den 15/5 

a. Smörgås ( Hjördis bakar till smörgåsarna) + kaffe/te kl 09.30 

Alla ordförande från respektive lokalförening i länet  kommer till Arvidsjaur. Länsföreningen 

besöker  en lokalförening utanför Boden/Luleå  1 gång / år 

Beslut: Festkommittén och styrelsen träffas mellan 8.00 -8.30 för iordningställande av mötet. 



b. Lunch kl.12.00, köttgryta, hårtbröd, dryck och kaffe 

Köttgryta serveras. 

c. Karin Flinkfeldt berättar utifrån Einar Wallqvists liv. 

30 min får Karin för detta 

d. Avslutningsfika kl 14.30-15,00 Gun bakar 

Gun och Kerstin handlar. Förkläden till alla 

e. Miljö inne och ute. 

Ingrid tar med Eriks ris 

 

 

9. Slutlig planering av besöket i Glommersträsk den 16/5 kl 13.00 

a. Kolla utrustning Margaretasalen 

Hjördis gör detta 

b. Annonsering 

Affischer skickad till Glommersträsk med Mats Klockljung angående informationsträffen 

c. Genomförande – innehåll, fika mm 

Hjördis, Gun och Kerstin åker till Glommersträsk. Inköp till fikat på Finnbergs. 

10. Inleda planering av Vårfesten den 26/5 

a. Annonsering – Annons-X, digitala tavlor, Arvidsjaur hemsida, andra orter ? 

Affischer sätts upp under veckan på samhället. Inbjudan till Norsjö/ Malå, Jörn Älvsbyn och 

Arjeplog. Hjördis kontaktar AnnonsX:et för en liten annons angående vårfesten. 

b. Mat, tider, miljö 

Beslut: Älggryta kommer att serveras, dryck, bröd och grönt. Fortsatt planering på nästa 

styrelsemöte. Gun och Kerstin informerar Fjällfrys, att HjärtLung kommer att köpa älgkött till 

grytan Vårfesten. 

11. a. Ekonomi 

Föreningen tillgodo: 139 197,67 kronor. Minus 15 644 kronor under året 

Minnesfonden 176 018 kronor. Plus 39 500 kronor 

Kerstin betalar 1 000 kronor till Majvor för föreläsningen. Roger som är lotteriansvarig 

kontaktar Svenska Spel för att nollställa lotterihanteringen. Han kontrollerar andra 

lotterialternativ. 

b. Projektorn 

Finns att hämta på Audio Video 

c. Datorn – reparation eller göra inköp av dator ? 

Ny fläkt finns på Audio Video. Kostnad 2000 kronor 

12. SO har ordet 

Studiecirkel: Hjärtsvikt pågår. Ev inbjuda Harriet Grahn för samtal om läkemedel 

Samtal om döden, fortsätter. Rörelseglädje avslutad. 

13. HLR – läget då det gäller utbildningar, inköp av dockor och lungor ? 

Avdelning för funktionshindrade har beställt utbildning till 80 anställda. 200 kronor / person. 

Lory Lindberg, Gun Augustsson, Johnny Ruuth och Hjördis Eklund ansvariga 

Tomas Clausen / Fjällbonäs varit i kontakt med Hjördis angående inköp av hjärtstater och HLR 

Hjördis gör inköp av dockor och lungor 

14. Tillbakablick ordförandekonferensen Djurönäset den 16/4-17/4 

Hjördis informerade: att 200 personer från lokalföreningar har träffats under två dagar. Några 

inledande ord från förbundsordförande Inger Roos. 

Styrelsen träffas 29/5 kl 13.00 för genomgång av information från ordförandedagarna. 

15. Medlemsregister 

Kerstin ska träffa Molly för genomgång av medlemsregistret. Centralinkassering, innebär det 

att avregistrering av döda sker automatiskt ? 



 

 

16. Övriga frågor 

a. ABF:s årsmöte 

Ingrid Lundmark och Ingrid Gardfjäll besökte mötet 14/4 Piteå Havsbad. Val till olika poster. 

Karl-Gustav Lindström avsagt sig återval som ledamot i länets styrelse. 

ABF har god ekonomi. Satsar på bättre arbetsmiljö för personalen. 

b. Permanent hörselslinga i cafeterian 

Hjördis kontaktar Kristoffer för synpunkter. 

c. Projektorn 

Hjördis hör med Kristoffer om möjlighet att hyra projektorn. 

d. Mat leveranser från Ringelsta 

Förslag att kyld mat ska levereras till olika enheter. Ombyggnad av köket på Ringelsta. 

Finns konsekvensanalys? 

Kontakt bör tas med pensionärsföreningar, socialchefen och SN ordförande 

e. Föreningen Arjeplog HjärtLung 

Fråga för länsföreningen för stöd och råd för den nya styrelsen 

17. Nästa styrelsemöte 

22/ 5 kl 13.00 

 

________________________ 

Hjördis Eklund / ordförande 

 

________________________ 

Ingrid Gardfjäll / sekreterare 

 

________________________ 

Kerstin Norberg / justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


