
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 12 / 2018 Dag: Måndagen den 15/10-18 kl 13:00 

Lokal: Utanför HjärtLung expeditionen 

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

Andersson och Ingrid Gardfjäll. 

Förhindrad: Roger Renberg 

 

1. Mötet öppnas. 

Hjördis hälsade alla välkomna 

2. Val av justerare 

Erik Andersson valdes att justera protokollet 

3. Fastställande av dagordning 

Komplettering punkt 13 ekonomi punkt 17b resurscentrum och övriga frågor. 

4. Föregående styrelseprotokoll den 31 augusti 

Genomgång, Kerstin har ingen åtkomst till medlemsregistret. Kan ej skriva ut 

medlemsregistret. 

Kerstin kontaktar Marianne Dahl-Radhe på Riksförbundet HjärtLung. 

a. Tidningen Status kommer när medlemmen är registrerad och första gången betalt 

medlemsavgiften. 

b. Nyckelringarna kostar 30 kronor, att säljas vid tillfälle. 

c. Kerstin kontrollerar om någon medlem fyller 90 år 

5. Uppföljning av styrelseutbildning SEDD I VÅRDEN, KOL-teamet, fysisk aktivitet, 

Norsjöprojektet i Skellefteå. 

Hjördis gör en sammanfattning av dagen, senast innan årsskiftet. 

6. Uppföljning av styrelseutbildning på SKAPA i Boden om Framtidens Hälso-och 

sjukvård på Hälsocentraler i glesbygden. 

Genomgång av förslag, hur hälsocentralerna kan stärkas för att klara Hälso- och sjukvården i 

glesbygden. Se bilaga 1 

7.Utvärdering av sopplunchen och information om digitalisering inom ÄO 

Uppmärksamma om medlemmarna inte tål vissa ingredienser i maten. Fortsatt information om 

digitalisering inom äldreomsorgen 28/11 av Emma Karlsson. 

8. Utvärdering av paltmiddagen och medlemsmötet. 

Medlemmarna nöjda med den goda palten. Kerstin gör sammanställning av inköpta varor som 

underlag om palt ska tillagas lokalt nästa år. 72 medlemmar närvarande. Bra underhållning av 

Ossian Lundberg som blev medlem under kvällen. Under medlemsmöte informerades om olika 

saker som händer i Föreningen HjärtLung 

9.Läs om Personlig inloggning i medlemsregistret (GDPR) i Förbundsnytt 

Se bilaga 2. Kerstin Norberg tar ansvar för att detta blir gjort. 

10. Planering av Internationella Världs KOL-dagen den 14/11 

Föreläsning om hjärtsvikt, KOL och fysisk aktivitet vid KOLoch hjärtsvikt. Information om 

inhalationer. Möjlighet till Spirometri. 

Olika utställningar. Hälsocoacher medverkar eventuellt. KOL-duken visas. Vi träffas 8.30, 

andra efter gympan. 

Vattenkannor ställs fram. Kaffe i termosar. Frukt. Dekoration ute och inne. Lotteriförsäljning. 

Vi träffas 6/11 kl.10.00 och gör utställningen om KOL och hjärtsvikt. 



11. Dialogmöte med regionrådet Anders Öberg den 25/10 kl. 15.00 Lokal HUGO 

Samtal om glesbygdsmedicin, förslag på virtuella vårdrum och distriktssköterskemottagning i 

byarna. Varmvattenbassängen. Hjördis gör frågor att diskutera. Föreningen HjärtLung fixar 

lokalen, ställer i ordning borden till ett U, bjuder på kaffe och kaka. 

12. Ordförandemöte Funktionsrätt Norrbotten den 27/ 11 i Boden. 

Vi träffas 20/11 kl. 10.00 innan Hjördis ska på träffen i Boden. 

 

 

 

 

 

13. Ekonomi 

a. Ekonomiska läget. 

     Föreningen Minnesfond Totalt bank    

Ingående saldo 2018-01-01   154 841,67  136 518,00 291 359,67 

Saldo 2018-10-15    153 817,67 238 487,00 392 304,67 

Förändring 2018    1 024,00- 101 969,00+ 100 945,00+ 

b. Sverigelotten ger plus. 

c. Genomgång av de olika begreppen i bokföringen ( intäkter, skulder, resultatrapport 

balansrapport) för styrelsen den 23/10 kl. 13.00 av Kerstin. 

d. bidragsansökan av bidrag till inköp av hjärtstartare till Svenska kyrkan i Arvidsjaur 
Beslut: styrelsen beviljade 5 000 i bidrag enligt tidigare bestämmelser, som gäller hjärtstartare. 

Hjördis kontaktar Eva Karlsson om detta. 

14. SO har ordet 

Ingrid kontaktar trafikskolan för trafikutbildning. 

Gun Mörtsell och Ingrid G åker på kurs 27-28/10 till Umeå. EVO och SO konferens. 

15. HLR 

HLR utbildningar pågår av personal på Länsmansgården. Förskolepersonal ska gå HLR efter 

jul. TV apparaten för hjärt-lungräddning slutat fungera. Hjördis köper DVD-spelare och 

högtalare som kopplas till projektorn. 

Beslut: Inköp av HLR tillbehör debiteras minnesfonden enligt beslut på medlemsmötet den 

9/10-18. 

16. Hälsocoacher 

Ann-Sofi Levander, Elaine Westerlund och Britt Tåqvist antagna till denna utbildning. 

Utbildningen sker i slutet av oktober, nere i Skåne. 

17. Varmvattenbassängen 

a. Önskemål att lika villkor gäller för alla varmvattenbassänger i Region Norrbotten 

b. Ingrid beställer tid för studiebesök på resurscentrum 

18. Övriga frågor 

a.Hjördis kontaktar Kristoffer så att kylrummet fungerar. Julfesten 8/12. Sista 

anmälningsdagen 26/11 till Gun och Kerstin. Inbet på BG i första hand. 

b.Inbjudan till Föreningar i Arjeplog, Jörn, Malå/Norsjö, Sorsele och Älvsbyn. 150 kr/ 

medlem och 200 kronor för icke medlem. Fortsatt planering senare. 

c.Styrelsemöte länsnivå HjärtLung Norrbotten sker digitalt. Styrelsen HjärtLung 

Arvidsjaur samlas på ABF i Arvidsjaur och blir uppkopplade till rummet i cyberspace kl 10.00. 

Då är Arvidsjaur med på mötet som är fysiskt i Boden på ABF. 

 

19. Nästa styrelsemöte den 20/11 2018  kl 13.00 

 

 



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

Hjördis Eklund /ordförande 

 

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

Ingrid Gardfjäll / sekreterare 

 

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

Erik Andersson / justerare 

 

 

 

 
 


