
HjärtLung Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid extra styrelsemöte 12/1-2016 kl. 15.00 Medborgarhuset 

Närvarande: Ingrid Gardfjäll, Hjördis Eklund, Ulla Lundberg, Göran Lundkvist och Gunnel 

Norén. 

 

1. Mötets öppnas 
Ingrid Gardfjäll hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
3. Val av justerare 
Ulla Lundberg valdes till protokolls justerare. 
 
4. Föregående protokoll/uppföljning av tidigare beslut. 
Gunnel läste föregående protokoll. De bidrag vi beviljade till sjukgymnastiken och mottagningen på 
Hälsocentralen de har fått ett positivt beslut.  
 
5. Ekonomi 
Molly kunde ej närvara, därför ingen ekonomisk rapport. 
 
6. Utvärdering av julfesten 
Enligt Molly gick julfesten bra ekonomiskt. Vi hade bara fått beröm för ett lyckat arrangemang. 
 
7. Önskemål om utbildningar 
Thorild Bodin studieorganisatör från länsföreningen vill ha önskemål från oss om utbildningar. 
Ingrid önskar ett nytt gympa program. 
Förslag till kurs: Lära oss skriva debatt artiklar och insändare till tidningarna. Träna på att vara 
moderator vid debatter. 
Få ordentlig genomgång av olika enkät vid KOL (CAT), astma (AKT) och hjärtbesvär, samt vilka studier 
som har lett till utformning av dessa enkät.   
Hjördis har kollat med Sandbackaskolan om det går att ha videokonferens på Länsnivå vid 
Sandbackaskolan, det ska gå bra. 
 
8. Hälsocentralen 
Hjördis har kontaktat Martin Lång om det går att ordna en träff med politiker och med styrelse 
ledamöter från olika föreningar, handikapp och pensionärs föreningar. Han meddelar till Hjördis om 
det går att ordna. 
Vi skickade en insändare till PT och NV om vårdsituationen på Hälsocentralen här i Arvidsjaur. 
Samt att det finns ett stort behov av dialog med landstings politikerna.  
 
9. Årsrapport till Riksförbundet 
Ingrid gör en sammanställning som skickas till Riksförbundet senast 22/1-16.  Den handlar om 
aktiviteter, HLR, nya medlemmar och allt annat trevligt vi ordnat för våra medlemmar och att vi syns 
utåt. 



I februari år hoppas vi en träff med Anna Kaltenegger, chef på Hälsocentralen. Hjördis har mejlat till 
Anna Kaltenegger. 
Tisdagsträff med ABF den 15/3 som handlar om glesbygdsmedicin. 
 
10. Bidragsansökan 
Önskningarna har uppfyllts och meddelats de som sökt bidrag. 
 
11. Träff med nya medlemmar 
Onsdag den 27/1-16, bjuder vi de 37 nya medlemmarna på sopp lunch. Vi önskar svar från 
medlemmarna senast onsdag 20/1 om de kommer.  Vi bjuder på soppa, bröd, kaffe och gobit. 
Kristoffer och Carina bjuder vi också in till sopplunch.  Ingrid och Hjördis informerar om föreningen 
och vad vi sysslar med.  Detaljplanen för år 2016 presenteras. 
 
12. Nästa styrelsemöte 
Det blir efter bjudningen med nya medlemmar den 27/1. Då gör vi planeringen inför årsmötet 
onsdag den 24/2-16. 
 
13. Övriga frågor 
Ingrid har beställt 5 extra nummer av tidningen Status under år 2016. 
Hjördis och Åke Lindberg åker för ”hemsides” utbildning i Luleå, kurs i 2 dagar, 14-15/1. Vi gick 
igenom vad hemsidan bör innehålla. 
Expeditionen kommer att hållas öppen torsdagar kl. 10.00-12.00. 
 
14. Avslutning 
Ingrid tackade för att vi kom och avslutade mötet. 
 
 
 
_____________________________                               ____________________________ 
Ordförande: Ingrid Gardfjäll                                           Sekreterare: Gunnel Norén 
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Justerare: Ulla Lundberg 
 
 
 


