
HjärtLung Arvidsjaur

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 21 september 2016 kl. 13.00, Medborgarhuset

Närvarande: Hjördis Eklund, Ingrid Gardfjäll, Molly Mattson, Göran Lundqvist och Gunnel Norén

1. Mötet öppnas
Hjördis Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

2. Val av justerare
Göran Lundqvist valdes till protokollsjusterare.

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen lästes och godkändes.

4 a. Föregående styrelseprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
b. Föregående protokoll från medlemsmötet
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5 Ekonomi
Molly redovisade ekonomin. Ser bra ut.
Kassan: 358: -, BG 286 032:-, Minnesfonden 150 348:-, eget kapital 135 684:-

6. a. Utbildningar/kurser
1. Landstingshuset om KOL m.m. Hjördis och Ingrid åker. Ingrid kollar med Majlis Sehlstedt om hon är 
intresserad och Hjördis kollar med Elsy Blom om hon är intresserad.
2. 13/10 Träff SO och ordförande på Sunderby Folkhögskola
Där diskuteras framtiden samt information från kongressen ges, anmälan 6/10.
3. 14/11 HLR utbildning för HLR- instruktörer. Hjördis och Molly åker, finns det någon fler som är 
intresserad? Roger Renberg och Anna-Lena, Hjördis kontaktar dem.
4. 15/11 Info från Sunderby sjukhus om Nya arbetssätt med digitala lösningar via videokonferens.
Se bilaga: 1

7. Utvärdering av genomförda aktiviteter sedan styrelsemötet 17 augusti
a. Utflykten vid Nyborgstjärn
Bra information av Matz Edin. En trevlig stund med många medlemmar.
b. Medlemsmöte den 7 september
Mötet på 3 timmar blev alldeles för långt, mötena bör vara högst 2 timmar. Ulla Gardby skulle bara 
fått prata ca: ½ timme. Vi lär oss till en annan gång.

8. Uppföljning av uppdrag från styrelsemötet 17 augusti samt från medlemsmötet 7 september
a. Förtydliga på hemsidan om minnestelegram. Molly, Ingrid och Rolf Lundmark tar emot 
minnestelegram vid begravning.
b. Ansökan om lotteritillstånd. Inte aktuellt nu.
c. Bokföringsprogram Riksförbundet HjärtLung
Inget för oss. Inget nytt enligt Molly.
d. Förfrågan om att hjälpa till med inköp av hjärtstartare till Pjesker.
Hjördis lovar hjälpa till. Där önskar de kurs i HLR lördag och söndag, 2 grupper.
e. Information från träffen med närsjukvårdschef Ulf Bergman.



Ingrid och Hjördis åkte till Piteå. Ingen KOL skola finns inom PÄS området. En hjärtskola är under 
utformning. Ska bli mobila grupper som besöker PÄS och Hälsocentraler. Planerad start januari 2017.
Nedläggning av bassängen ej aktuellt.
f. Studiecirklar-information från cirkelledarna.
Molly har startat kostcirklar, med många deltagare.
Göran pratar med Kerstin på ABF om när han kan starta. Ingrid pratar med Ove Vikström om han kan 
ragga deltagare. Ingrid har gjort en intervju med Karin M Nilsson, som är intressant.  Kan Gunnel 
Vikström ha en cirkel om tidningsurklipp?

9. Sopplunch den 29 september-fortsatt planering
Anmälda 35 personer. Pris: 60:/person. Vi träffas kl. 9.00 på Medan i köket. Hjördis har skickat recept 
via datorn på en soppa. Molly bakar lång-panna -bröd, Ingrid Kesobröd, Hjördis bakar pain riche, vi 
serverar även husmans till soppan. Gunnel bakar ”gofika” till kaffet. Ingrid tar kontakt med 
festkommittén, om de kan hjälpa till. Kenneth Ruth står förunderhållningen han får 200: -.

10. Planering av medlemsmötet med palt 12 oktober
Vi annonserar, sista anmälningsdag 4/10, för att hinna beställa palten. I annonsen önskar vi att 
besökarna gärna tar med vinster till lotteriet. Tolkcentralen kommer.  Roland Andersson underhåller, 
instrumentalt, han vill ha 450: -i gage.

11. Övriga frågor
a. Intervju förmaksflimmer
EEDO (Göteborgbaserat marknadsundersökningföretag med fokus på medicin och hälsovård) önskar 
deltagare, Förmaksflimmer. Hjördis meddelar på soppan om önskemålen.
b. Prova på vecka under vecka 41. Tel. samtal från skolsköterska Linda Sköld.
De vill se vad vi gör vecka: 41. Det blir onsdag den 12/10, rörelseglädje med Ingrid kl. 8.30, 
förmaksflimmer, hjärtsvikt, Galaxen, Hjördis berättar kl. 13–13.30.
Utställning av förmaksflimmer och hjärtsvikt samt visar HLR.
c. Planera exp. tid. V.39 kontakta oss i köket, 6/l0 Göran Lundqvist, 13/10 Gunnel, 20/10 Ingrid. 
27/10 Molly, 3/11, Molly, 10/11 Gunnel, 17/11 Göran, 24/11 + 1/12+8/12 Ingrid, 15/12 Molly.
d. Internationella festen, Ingrid ansvarig, hon kontakter Britt Tåqvist för information.
e. Tips om innehåll till hjärtebladet
Hjördis gör hjärtebladet. Där informeras om expeditionstider, minnestelegram. Ingrid har gjort en 
intervju med Karin M Nilsson. Återblick vad som hände i Luleå vid manifestationen 4/9, där Ingrid, 
Molly, Iris Lundström och Ann Mari Westerberg deltog från vår förening
f. Uppföljning med åk. 8 angående avtal att ej röka. Vi tar kontakt med lärare på Fridhem, när det 
passar att vi kommer. Bra visa att HLF finns.

12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte den 5 oktober kl. 13.00

13. Avslutning
Hjördis tackade för att vi kom och avslutade mötet.

_____________________________                                            ________________________
Ordförande: Hjördis Eklund                                                            Sekreterare: Gunnel Norén

___________________________
Justerare: Göran Lundqvist




