
HjärtLung, Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 5 oktober kl. 13.00 

Närvarande: Hjördis Eklund, Ingrid Gardfjäll, Molly Mattsson, Gunnel Wikström och 

Gunnel Norén. 

1. Mötet öppnas 
Hjördis hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av justerare 
Ingrid Gardfjäll valdes till protokollsjusterare. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
Inget fanns att anmärka på, lades till handlingarna. 
 
5. Uppföljning av uppdrag från styrelsemötet 21 september 
a. Rekrytering av lokalt HLR – instruktörer. 
Hjördis har kontaktat Roger och Anna-Lena Renberg, de vill tänka på 
saken. 
b. Videosändning till Hälsocentralen den 15/11 från Sunderby 
Sjukhus. Lokal: Cafeterian Hälsocentralen. Anmälan: Till Anna 
Kaltenegger. 
Handlar om E-hälsa. Anslag sätts upp på COOP väggen, samt utanför 
vid expeditionen. Vi mailar till samhällsgruppen samt ordförande i 
pensionärs-föreningarna.  Hjördis anmäler oss till Anna.  
c. Hjälpa till med inköp av hjärtstartare till Pjesker. 
Den har kommit till busstationen, Hjördis hämtar den. Molly får 
fakturan. Kurs i HLR blir det i Pjesker 19/11. 
d. Studiecirklar. Hur är laget? 
 



Hittills dåligt intresse. Molly har en kostcirkel, mest kvinnor som 
deltar. Nästa träff 25/10. 
e. När uppföljning med åk.8, angående avtal att ej röka. 
Det blir en träff med alla 8:or den 14/10 kl. 8.30–9.10 i musiksalen så 
att alla ryms, Fridhemsskolan. 
f. Fortsatt information om internationella veckan. 
Ingrid har anmält deltagande från oss den 22/10. 
 
6. Ekonomi 
Molly gav oss en ekonomisk rapport. Kassan: 458: -, BG 292 545:- 
Eget: 134 637:-, minnesgåvorna: 157 908:-. Ser bra ut! 
 
7. Utvärdering sopplunchen 
Det gick bra, maten räckte vi fick frysa in en del. En del tyckte att 
musiken var för hög, behöver vi musik till sopplunchen? 
 

Ny sopplunch den 16/3 kl. 12.00. 2017. Ekonomiskt blev det ett litet 
överskott. 
 
8. Fortsatt planering medlemsmöte med palt 
Hjördis gör dagordningen till den 12/10.  Tolkcentralen kommer.  Vi 
informerar: 26/10 besöker länsordförande Martin Lång Arvidsjaur. 
Länsdagen astma-KOL 11/10 i Luleå. Information ges från kongressen. 
Ca: 54 personer är anmälda till palten. Molly beställer 130 paltar från 
Paltmakarna i Piteå. Ingrid ringer till Anette Holmström, Sven-Olof 
Nyström. Gunnel och Ingrid handlar, träffas på Coop kl. 14.00. Sen 
träff på Medan kl. 15.00. Vi dukar i kafeterian, lingonsylt, smör och 
Bregott på borden, Palten serverar vi vid borden. Gunnel tar inträde. 
Göte säljer lotter. 
 
9. Vad ska vi ha under KOL-månaden-november? 
Den 16/11 uppmärksammar vi KOL dagen. Kl. 8.30 startar 
”rörelseglädje” med Ingrid som ledare. Hjördis kontaktar 
Hälsocentralen om information om lungfunktion förslagsvis kl. 13.00. 
 



Kan Emma Harr från Apoteket komma kl. 10.00 och ge information 
om läkemedel. Kan sjukgymnastiken informera om motion i samband 
med KOL. Kl. 17.00 har vi medlemsmöte, där Bosse och Lena ger 
information om Waran.  Vi annonserar i Annons X-et, annonsen ska 
vara inne senast 3/11. Kaffe och smörgås serveras vid 
medlemsmötet.  
 
10. Planera inför datum år 2017 
a. Medlemsmöte i januari. 
Inget medlemsmöte i januari 
b. Lunch för nya medlemmar 
Lunchen blir den 26/1-2017 kl. 12.00 
c. Årsmöte 2017 
Den 22 februari 2017 kl. 17.00 blir årsmötet 
 
11. Övriga frågor 
 

Ingrid hade en fråga angående fönstret vid expedition, kan vi göra det 
trevligare? Kom med förslag! 
11/10 åker Ingrid, Elsy Blom, Hjördis Eklund till Landstingshuset i 
Luleå på kurs om astma/KOL. Elaine Westerlund och Eivor Eklund ska 
bli tillfrågade om de kan följa med. 
 
12. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir den 9 november kl. 13.00 
 
 
________________________                     _______________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                         Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
________________________ 
Justerare: Ingrid Gardfjäll 
 



 

 


