
HjärtLung, Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 20 april kl. 13.00, Medborgarhuset 

Närvarande: Hjördis Eklund, Ingrid Gardfjäll, Molly Mattson, Gunnel Vikström och Gunnel 

Norén 

1. Mötet öppnas 
Hjördis Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
3. Val av justerare 
Gunnel Vikström valdes till protokollsjusterare. 
 
4. a. Föregående styrelseprotokoll+ protokoll medlemsmöte 
Medlemsmötet 16/11-16 kommer Lena Lestander och Bosse Lundmark som ansvarar för Waran 
mätningarna på Hälsocentralen. Till träffen med Norrbotten och Västerbotten på Medlefors 
folkhögskola 27-28/5 åker Hjördis och Erik Andersson. Anette Holmström hade på förslag på 
medlemsmötet att vi tar kontakt med Malå och deras teatergrupp att de kommer och uppträder för 
vår förening. Ingrid ber Anette att bevaka det, aktuellt i början på år 2017. 
 

 
4 b. Protokoll från länsföreningens årsmöte 
Ingrid redogjorde. Förslag att vid något styrelsemöte bjuder vi in Karl-Gustaf Lindström om att ge oss 
information om ABF som haft storforum på Folkhögskolan i  Sunderbyn och diskussion förts om 
storregion . Ingrid kontaktar honom.  Elisabeth Eero kontaktar vi som förhoppningsvis kan komma hit 
och ge information om distanssjukvård, som allmän information till hösten. 
Nolia är i Piteå i år, HLF ska vara där, hoppas att någon från förbundet kan delta. Ingrid har varit på 
kurs i FAR. Iris Lundström tipsar vi om boken om ARVO, ”Sågverk, svartfötter och KOL.” Linda Danhall 
har skrivit en bok om Arvo som har KOL. Boken finns på kansliet.         Mer information: bil 1. 
 
5 a. Ekonomi 
Molly redogjorde för ekonomin. Vi fick en saldolista som vi gick igenom. Onsdag den 27/4 kl. 10, 
Hjördis och Molly besöker Hälsocentralen, kollar grejerna vi skänkt hur de fungerar. 
 
5 b. Bidragsansökningar, Ingrid 
Anette Holmström, hemtjänstgrupp 4, önskar närverkskabel, USB- minne. Anbud från Lino = 1992:- 
samt från Audio Video = 1997:-. Vi sa JA till ansökan. 
 
6. Post 
Ingrid är vårt ”postombud”. 
 
7. Utbildningar 
Den 12/5 är det utbildning i vattengympa. Karin Wadell medverkar mellan kl. 10-12, föreläser om 
syrebrist. Molly, Ingrid och Margret Carlsson åker på utbildningen. Medlemmen Gerd Bakteman 
kommer eventuellt att följa med på utbildningen i vattengympa. Ingrid gör anmälan till Thorild Bodin, 
studieorganisatör för länet. 



 
8. Fortsatt planering resan till Lycksele-Skogsmuseum 
18 personer (den 20/4) har anmält intresse om resan till Lycksele. Skogsmuseet eller djurparken tid; 
kl. 9.00 från Arvidsjaur, Torget, åter kl. 17.30. Vi kollar med ABF om det går att sätta in en annons i 
Annons X-et när de annonserar vecka 17?  Sista anmälningsdag 26/5. HLF bjuder på bussresan och 
guidning.  
Är det någon pensionärsförening som är intresserad att åka med?  Hjördis mejlar till ordföranden i 
samtliga pensionärsföreningar och Gunnel Vikström pratar med Lisbeth Olsson. Hjördis gör förslag på 
annons. 
 
9. Utvärdering Träffpunkt HjärtLung Nytt 
Glest med besökare. Filmer finns att hämta på Youtube om hjärta och lungor som vi kan visa. Hjördis 
har satt upp på expeditionen förteckning med videon. Förslag: Bullar i frysen så vi kan erbjuda fika för 
10:-/person, (bulle +kaffe). 
 
10 a. Lokalföreningens historik till Riksförbundet? 
Ulla Lundberg har skrivit ner historiken. Hjördis skickar den till förbundet. 
 
10 b. Aktiviteter 
Hjördis gör en sammanställning, skickar till Gunnel, som skickar till förbundet.  
 
11. Program medlemsmöten till hösten 
Friluftsdagen vid Nyborgstjärn blir den 24/8 kl. 13-16. Vi frågar Matz Edin om han ge information och 
exempel på rörelser man kan göra.  
Medlemsmötet den 7/9,frågar vi Ulla Gardby, sjuksköterska om hon kan berätta om sitt jobb som 
sjuksköterska i utlandet. Hjördis frågar Torsten Jakobsson om han med komp. kan underhålla? 
Underhållning medlemsmötet den 12/10, Ingrid kollar med Roland Andersson. 
Medlemsmötet den 16/11 hoppas vi Lena Lestander och Bosse Lundmark kan berätta om Waran. 
 
12. Planera soppluncher till hösten 
Förslag på sopplunch v. 39, 29/9 kl. 12.00. Föranmälan den 22/9. Hjördis kollar om köket med 
Kristoffer (vaktmästaren) om det är ledigt. 
 
13. Nycketförteckning. Ingrid 
Vi fick kvittera nyckeln vi fått till kansliet. Alla i styrelsen har varsin nyckel.  ”Blipp” till lokalen har 
Ingrid, Molly och Hjördis. 
 
14. Planera öppen föreläsning med Kjell Melander den 25 maj. 
Tolkcentralen kommer Maria Jonsson och Eva Flygare 
Aulan på Medan är bokad, Hjördis bokar det som behövs. Kristoffer fixar all utrustning.  Annons i 
Annons X-et, ABF ber vi göra annonsen. Hjördis kontaktar Turistbyrån om de digitala tavlorna. 
Molly försöker få iväg en annons till Glommersträsk. Gunnel sätter upp i Abborrträsk och Ivan 
Bergström sätter upp i Moskosel.  
Vad kostar det att ha Kjell Melander här, vad betalar vi? Beslut tas senare.  Ingrid kontaktar 
tidningarna. 
 
15. Synpunkter hemsidan 
Ser bra ut. Åke Lindberg och Hjördis fixar hemsidan.  Länka protokoll och aktuella grejer som sätts in. 
Skicka aktuella bilder till Hjördis. 
 
16 a. Förslag broschyr – värva medlemmar lokalt 



Hjördis har gjort förslag på utseende. Vi ber ABF göra klart. Sven – Olof Nyström önskar broschyrer 
som han vill lämna ut för att värva medlemmar. 
 
16 b. Beställa broschyrer från Riksförbundet 
Ingrid beställer nya aktuella broschyrer från förbundet. 
 
17. Hälsocentralen, varmvattenbassängen, fastigheten Länsmangsgärdan 
Kommunfullmäktige har beslutat att köpa Länsmansgärdan . Margit Carlsson är aktiv, arbetet fortgår. 
 
18. Planering – genomgång av stadgarna onsdag 27 april kl. 13.00 
Uppmaning till styrelsen ” ta med stadgarna”. Vi gör en studiecirkel av genomgången av stadgarna. 
 
19. Övriga frågor 
a. Till hösten måste vi komma igång med studiecirklar. Finns intresse och ledare till en kostcirkel? 
Ingrid informerar när vi träffs vid Nyborgstjärn den 24/8.  
 

b .Ingrid hade varit den 18/5 på träff om anhörigstöd kl. 10–11.30. Viktoria Norberg, Kent Marklund 
och Kristina Grahn hade informerat. Svår gränsdragning, när är det Landstinget-Kommun? 
c. Socialnämnden besöker Moskosel den 23 maj. Tid och lokal meddelas senare på Arvidsjaur 
hemsida under socialförvaltning och under vård och omsorg. 
 
20. Nästa styrelsemöte. 
Nästa styrelsemöte blir den 10/5 kl. 14.00. Ej som tidigare planerat 18/5. 
 
Avslutning, Hjördis tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
_________________________                                                        __________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                                              Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
________________________ 
Justerare: Gunnel Vikström 
 
 
 
 


