
HjärtLung Arvidsjaur 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 9 november,  2016, kl. 14,15. Medborgarhuset 

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

Norén. Rolf Lundmark från valberedningen besökte oss. 

1. Mötet öppnas 
Hjördis Eklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
Rolf Lundmark från valberedningen hämtade information om nästa års val. 
 
2. Val av justerare 
Göran Lundqvist valdes till justerare. 
 
3. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående styrelseprotokoll den 5 oktober 
Gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
5. Uppföljning av uppdrag från styrelsemötet den 5 oktober 
a. Rekrytering lokalt av HLR-instruktör. 
Roger Renberg tillfrågad men tackat nej. 
b. Läget – studiecirklar? 
Ingen anmälan. Vi provar ragga folk på medlemsmötet den 16/11. 
c. Träff med åk. 8, Fridhemsskolan om avtal att ej snusa/röka. 
Ingrid och Inez har varit där, 3 klasser från årskurs 8. De kände sig ej välkomna. Ingen respons dåligt 
mottagande. Boka tid med Anette Rylen och Tom Hägglund och påtala detta. 
d. Uppföljning internationella veckan 
Ägde rum 22/10, ingen större hit, bara 5 föreningar där. Bättre i fjol, 2015. 
e. Fönstret expeditionen-hur utforma så att det blir intressant och informerande? 
Ingrid får fria händer. 
f. Uppföljning länsdagen astma-KOL den 11 oktober 
Ingrid och Hjördis där. För mycket medicinska termer enligt Ingrid, men ändå en bra dag. Hjördis gav 
oss information från dagen. 
 
6. Uppföljning SO +ordförandeträffen den 13 oktober 
Hjördis informerade. Se bilaga 1. 
a. Hälsans stig 
Tips från förbundet: Gör den gärna som en tipsrunda. Lägg in någon fysisk aktivitet. 
b. Dum som en gås 
Ingrid visade och läste hur gässen hjälper varandra. Något för oss att tänka på. 
 
7. Uppföljning av protokoll från medlemsmötet sen 12 oktober 
Inget att tillägga. 
 
8. Information från ABF: s medlemsmöte 
Ingrid och Gunnel besökte ABF:s medlemsmöte en 5 oktober. Ingrid rapporterade därifrån. 
 
9.  Uppföljning SO träffen den 3 november + EVO  



Molly, Ingrid, Gun Mörtsell och Iris Lundström åkte dit. Viktigt att vi tar med ersättare till träffarna.  
Information om Waran mätare gavs. Vi informerar på medlemsmötet den 16/11. 400 mätare ska 
hamna i Norrbotten, 300 i Västerbotten.  
Ingrid har beställt mer broschyrer om att ramla som är på flera olika språk. Viktigt att ansvar för sin 
hälsa. Det hade varit en bra dag. 
 
10. Utvärdering av medlemsmötet med palt 
Det blev en trevlig tillställning, alla nöjda. Det blev palt över till försäljning. Roland Andersson 
underhöll med trevlig musik. 
 
11. Föregående styrelse protokoll- länsnivå den 18 oktober.  
Inget har kommit från länsföreningen. Hjördis informerade och vi har fått information via brev av 
henne. 
 
12. Ekonomi 
Bg: 296 362,47, kassan: 588: -, minnesfond: 166 833:-, eget: 129 529:-, utbetalt från minnesfonden 
69796: -. Ekonomin ser bra ut. 
 
13. Uppföljning av träffen med Martin Lång 26 oktober 
Röntgen i Arvidsjaur är i farosonen. Vi bör ordna en träff med Anna Kaltenegger, även med MAS. Den 
10 november informerar socialdemokraterna om Hälsocentralen. Hur blir det med 
ögonmottagningen på Hälsocentralen?  Riksförbundet HjärtLung ska göra en film om hur 
länsföreningen i Norrbotten arbetar.  
Molly kollar med Mats Åhman från PRO om sammanslagningen av länsstyrelsen och landstinget. Går 
det att ordna en träff med Agneta Granström, landstingsråd och Johan Antti från länsstyrelsen i 
början på januari 2017?  
 
14. Fortsatt planering KOL-dagen och medlemsmöte den 16 november 
Det är aktiviteter hela dagen med början kl; 8.30 med rörelseglädje, med Ingrid. Se bilaga nr. 3. 
Vi köper 5 st ljusslingor á 65:- st. som tack till föreläsarna. Ingrid hämta frukt på COOP.  
Medlemsmötet börjar kl. 17.00. Vi håller till i biosalongen, bord ställs ut i foajén där vi kan servera 
fika. Hjördis gör dagordningen. Waran sköterskorna Lena och Bosse informerar. Inrid kontaktar 
festkommittén som börjar med fikat kl. 15.00. 
 
15. Starta planering av julgröten lördag den 17 december kl. 12.00 
Molly beställer det som behövs. Vi bjuder medlemmarna på gröten, anmälan senast måndag den 
12/12. Annons om julgröt med underhållning, Sångtrutarna underhåller. 
 
16. Övriga frågor 
Har Laponia, ICA och Coop hjärtstartare? Hjördis ringer och kollar. En del medlemmar som har 
andningssvårigheter har bekymmer att handla på Coop och Ica när det säljs julblommor.  Går det att 
göra något åt det? 
 
17. Nästa styrelsemöte  
Nästa styrelsemöte torsdag den 15 december kl. 13.00. 
 
Hjördis tackade för att vi kom och avslutade mötet. 
 
 
______________________              ______________________          ______________________ 
 
Ordf. Hjördis Eklund                          Sekr. Gunnel Norén                        Just. Göran Lundqvist 



  


