
HjärtLung Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 27 januari 2016 kl. 15.00 Medborgarhuset 

Närvarande: Ingrid Gardfjäll, Hjördis Eklund, Molly Mattsson, Ulla Lundberg och Gunnel 

Norén. 

1. Mötet öppnas 
Ingrid hälsade oss välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
3. Val av justerare 
Ulla Lundberg valdes till protokollsjusterare. 
 
4. Föregående protokoll/ uppföljning av tidigare beslut. 
Föregående protokoll lästes, inget att tillägga. 
 
5. Ekonomi 
Molly rapporterade det ekonomiska resultatet för julfesten det blev + 5340: -. Bokslutet presenteras 
på årsmötet. HLR för företag kostar 200: -/person, privata 100:-/person. 
 
6. Årsmöte 
Årsmöte blir onsdag den 24/2 kl. 17.00.  Motioner ska vara inlämnade 2 veckor innan årsmötet för 
att styrelsen ska hinna gå igenom dessa. Friskvårdsrapport, bara 1 inlämnad, till henne blir det en 
trisslott. Ulla vill sluta, en uppgift för valberedningen att hitta en person i hennes ställe. Hjördis fixar 
dagordningen för årsmötet, även på papper samt på overhead. Hjördis fixar även en dikt och ljus vid 
parentation av avlidna medlemmar under 2015. Gunnel skriver verksamhetsberättelsen. 
Styrelsen träffas måndag den1/2  kl. 13.00 för att göra budget för år 2016. Vi kollar upp våra skärmar 
inför hjärtemånaden februari 2016. Ingrid tar in anbud på smörgåstårtor som vi ska servera på 
årsmötet. Ingrid pratar med Ulla Kaistama och Anette Holmström i köksgruppen inför årsmötet. 
Lokalen är ledig kl. 15.30 ( Medan) 
 
7. Hjärtemånad 
Förbundet har skickat ut information om hjärtemånaden. Vecka 7 har vi information i foajén på 
Medan måndag-fredag kl. 12-14, lördag hos COOP kl. 10-12.  Vi försöker få samverkan med Apoteket 
och Biblioteket under den veckan, Ingrid kontaktar dem.  Även utställning på Hälsocentralen. 
 
8. Hälsocentralen 
Tisdag den 2 februari kl. 13.00  är det ordnat med en träff med landstingspolitiker i Luleå. En träff 
med Martin Lång sker samma dag kl. 12.00. Margret Carlsson åker för HLF.  Hjördis har gjort frågor 
till Landstingspolitikerna som hon tar med sig. Det blir även medlemmar från bl.a. Reumatikerna och 
andra pensionärsföreningar samt 2 personal från Hälsocentralen. Sammanlagt 8 personer. 
Den 9 februari blir det en politiker träffar med Glommersträsk och Moskosel. 
Lunchmöte sker samma dag med landstingspolitiker, Tom Lundberg, Ingrid Gardfjäll, Gerd Lundberg 
samt någon från pensionärsföreningarna (PRO) deltar 
 
 



9. Länsföreningen 
Ingrid åkte inte på Länsföreningens styrelsemöte det var under de kallaste dagarna. Protokollet från 
det mötet har ej kommit. Vår förening har fått 39 nya medlemmar, bra gjort!!!!! 
 
10. Kurser/utbildningar 
Vi konstaterar det är trögt! 
 
11. Hemsidan 
Hjördis och Åke Lindberg har varit på en 2-dagars utbildning i Luleå. Nya hemsidan öppnas 31/1-
2016. Hjördis ska skicka hjärtebladet till Peter Engholm på förbundet som han kan lägga in på 
hemsidan. 
 
12. Övriga frågor 
Behöver vi fler nycklar till expeditionen?  Den 1/2 kl. 13.00 träffas styrelsen för att göra budget för år 
2016. Torsdag den 25/2 kl. 18.00 är vi inbjudna till ABF på deras medlemsmöte. Anmälan senast 
22/2, Gunnel och Ingrid deltar. Hur många medlemmar hade vi den 31/12 2015? Molly kollar. 
 
13. Nästa styrelsemöte 
Blev ej  beslutat. Medlemsmöten blir det 6 april samt 25 maj. 
 
14. Avslutning 
Ingrid tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
______________________________                               _______________________________ 
Ordförande: Ingrid Gardfjäll                                                Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
_____________________________ 
Justerare: Ulla Lundberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


