
HjärtLung Arvidsjaur. 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 8 juni 2016 kl. 13.00 Medborgarhuset nr. 04/16 

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

1. Mötets öppnande 
Hjördis Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av justerare 
Gunnel Wikström valdes till protokollsjusterare. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 
Gunnel Norén gick igenom förra mötets protokoll som lades till handlingarna. 
 
5. Uppföljning av: 
 

a. Insättning 500: - till Riksförbundet HjärtLung Forskningsfond? Gäller föreläsningen med Kjell 
Melander.  Molly har ordnat det. Vi har fått tack från Kjell Melander. 
b. Utvärdering av föreläsning med Kjell Melander. Ca: 60 personer kom, mindre än väntat. Han 
pratade fort, tur att Tolkcentralen var där och  gjorde ett bra jobb. Kjell var en bra föreläsare. 
c. Bokföringsprogram: Riksförbundet HjärtLung och Handelsbanken. Molly har inget hört från 
förbundet. Dyrt? 
d. Lotteritillstånd: Hjördis har pratat med Daniel Oskarsson på kommunen, han säger: Lotten får 
kosta högst 7:-, vinstvärdet högst 700:- då behövs inget tillstånd. Hjördis ska även kolla med 
lotterikontrollanten Inge Andersson. 
e. Kurs i vattengympa i Piteå 12/5. Deltog gjorde: Molly Mattsson, Ingrid Gardfjäll, Margret Carlsson 
och Gerd Backteman. Bengt Strand var en bra kursledare, Karin Wadell höll en intressant föreläsning. 
f. Besök av Kerstin Lidström, från ABF, styrelsemötet den 17/8 samt medlemsmötet 7/9 hösten 2016. 
g. Besök av Mats Edin den 24/8 när vi har friluftsdag vid Nyborgstjärn. Hjördis kontaktar honom. 
h. Besök av valberedningen den 8/6, det blev ej p.g.a. Rolf Lundmark opererar ett öga. Det blir den 
17/8 i stället. 
 
6. Genomgång protokoll styrelsemöte på länsnivå den 11/5 2016. 
Hjördis gick igenom det. Vi har fått det tillskickat till oss. Bilaga:1 
 
7. Ekonomi 
Molly gav oss en ekonomisk rapport: Kassan: 1048: -, eget: 136209: - BG 258 295,47, minnesfonden: 
122089: -. Minnesgåvor hittills i år: 42387: - 
Utbetalt: 92116: - 
 

8.a. Information om ”Hjärtpatienter får egen levnadsvanecoach” 
Vi tar upp det med Hälsocentralen till hösten. 
b. Hur ska vi få igång hjärt-lungskolan? 
Anna Kaltenegger tog upp det när hon besökte vårt möte.  Styrelsen har fått information från Hjördis 
via datorn som vi får läsa och begrunda. Kan vi starta till hösten?               Bilaga 2. 



c. Introducera Nationella HjärtLung skolan.  
Finns på Riksförbundets hemsida. 
9. Nolia-mässan. Biljetter 
HjärtLung från Arvidsjaur ska vara på Nolia-mässan den 11/8 kl. 09.00–17.00. Vi ska stå 2 timmar 
vardera. Lennart Jonsson och Margit Eklund står som arrangörer från HLF länsnivå. Resan till Lycksele 
frågar vi medlemmarna om någon kan ställa upp och vem som vill köpa biljetter till reducerat pris. 
Ingrid och Björn står mellan kl. 9-11. 
 
10. Sommar-höstträff i Kalix den 20/8. 
Gunnel kollar upp busspriset för resan. 
 
11. Planera A-smällen som är den 15/7. 
Hjördis gör ett collage till A-smällen. Tävling: Gissa vikt i en burk, ev. en korg med frukt. 
 

Kort information ges om föreningen. Foldrar om HjärtLung sjukdomar finns på borden. Kan vi ha en 
banderoll (som kungen) utanpå våra kläder, Molly undersöker.  Vecka 40, 5/10 startar gympa, 3/10 
vattengympa, 4/10 stavgång och 6/10 styrketräning.  Tisdag den 13/9 startar en kostcirkel med Molly 
som kursledare. Hjördis bakar bröd som vi bjuder besökarna på. Vi har kaffe där besökarna får betala 
vad de vill, vi får kanske in en slant? Ingrid tar med ett större bord+duk. Gunnel sina små bord. Mina- 
Ann och den stora dockan visar vi upp som används vid HLR. Hjördis har beställt en banderoll i 
Gällivare men inte hört någonting, vi betalar den från minnesfonden. 
 
12. Resan Skogsmuseum 15/6 – kolla läget 
38 personer har anmält sig till resan. När vi kommer fram sker ”guidning” i bussen. Lunch ca: kl. 12. 
Molly beställer maten: Sjömansbiff pris 85: -/person.  Molly tar med deltagarlistan.  Café 
Ruselegården serverar fika.  Gunnel gör ”leken” varför-därför” i bussen. Lotteri med 200 lotter säljer 
vi i bussen, priser blir lotter, ev., kaffe Vi bjuder på fröknäcke och vinbärssaft.  I bussen informerar vi 
om Nolia samt ev. resa till sommarträffen i Kalix. 
 
13. Rapport från Regionträff Norr-och Västerbotten Medlefors Folkhögskola den 27/5 och 28/5. 
Ingrid, Molly, Hjördis och Erik Andersson åkte dit. En läkare från Luleå, Anna Lundgren hade gett en 
intressant information. Sören Skoglund från Åsele, Ulla Frank från Lycksele och Mona Johansson från 
Boden hade varit intressanta att lyssna på. Det hade varit god mat och dans. I stort sett en bra träff. 
 
14. Nästa styrelsemöte onsdagen den 17 augusti kl. 13.00 
Nästa styrelsemöte den 17 augusti kl. 13.00. 
 

Hjördis tackade för att vi kom och avslutade mötet. 
 
 
 
_____________________________                                   ____________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                                  Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
___________________________ 
Justerare: Gunnel Wikström 
 
 


