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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE onsdag 16/3 2016, KL. 14.00  (2/16) 

Närvarande: Hjördis Eklund, Ingrid Gardfjäll, Göran Lundqvist, Gunnel Wikström och Gunnel Norén. 
 
1. Mötet öppnas 
Hjördis Eklund öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
2. Dagordningen 
Dagordningen lästen igenom och godkändes. 
 
3.  Val av justerare 
Göran Lundqvist valdes till protokollsjusterare. 
 
4. Presentation av styrelsen efter årsmötet 
Gunnel Wikström som är ny suppleant presenterade sig.  Är intresserad av släktforskning och har 
varit ”bondmora” ett antal år. Vi övriga i styrelsen gav en kort presentation. 
 
5. Föregående styrelseprotokoll+ årsmötesprotokoll/Uppföljning av tidigare beslut 
Gunnel N läste upp förra mötets styrelseprotokoll.  6 vårdplatser blir det på Hälsocentralen, är det 
vår förtjänst? Årsmötesprotokollet gicks igenom.  
 
6. Ekonomi 
Vi fick ett blad med balans och resultat rapport som vi gick igenom. 
 
7. Utvärdering av årsmötet 
Kallelsen till årsmötet ska vara personlig, kan ske via e-post eller brev, 30 dagar innan mötet. 
Vi köper smörgåstårta som vi gjorde i år, till nästa årsmöte, för 70 personer. 
 
8. Genomgång protokoll från styrelsemöte länsnivå den 23/2 2016 
Protokollet från Länsföreningen gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
9. Utbildningar 
Utbildning för vattengympa ledare i Piteå den 12/5. Ingrid Gardfjäll  åker för vår föreninge. Hjördis 
pratar med Kicki Lövgren om hon är intresserad? 
 
10 a. Hälsocentralen 
Inget nytt därifrån. 
 
10 b. Planera medlemsmötet 6/4 kl. 17.00. Tolkcentralen är bokad. 
Anna Kaltenegger från HC har lovat komma för att informera våra medlemmar. Ingrid kontaktar 
festkommittén (Björn Gardfjäll) samt handlar.  Vi bjuder på smörgåsar, kaffe och te. Tolkcentralen är 
kontaktad men inget svar ännu. Hjördis gör dagordningen. Gunnel Wikström kollar med sin dotter 
Marianne Holstein om hon kan stå för underhållningen. Gunnel W kontaktar Patrik och Tord på 
Comfort om HLR utbildning.  Hjärtebladet delas ut. Ryms vår annons i ABF:s annons i Annons X-et?  
Ingrid kontaktar Göte Hedman om lotteriförsäljning den 6/4. Molly ger oss en rapport om ekonomin. 
Styrelsen träffas 15.00 för att iordningställa medlemsmötet. 
 
 



11. Rapporter från Riksförbundet/länsnivå 
Hjördis fixar och skickar in de papper som förbundet vill ha. Även till Länsföreningen.  
 
12. Planera resa till Lycksele .- Skogsmuseum (önskemål innan midsommar) 
Förslag att vi åker den 15 juni kl. 9.00 från Arvidsjaur.  Hjördis kontaktar Skogsmuseet för 
information, Gunnel N kollar om buss. HLF bjuder på bussen, måltiden står vi resenärer för själva. 
Är det någon annan förening som vill åka med oss? Vi presenterar resan den 6/4. 
 
 
13. Innehåll hjärtebladet 
Hjördis presenterade hjärtebladet om dess innehåll som delas ut den 6/4, på medlemsmötet. 
Information ges om ”träffpunkten” som är öppen torsdagar kl. 10-12. Kaffe och bulle finns att köpa, 
10:-/st. Hjördis vill ha synpunkter senast 20/3-16. 
 
14. Hemsidan 
Kom gärna med synpunkter. Hemsidan är under uppdatering. 
 
15. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte den 20/4 kl. 13.00, Medborgarhuset, Föreningslokalen 
Styrelsemötet i maj blir den 18/5 kl. 13.00. . Styrelsemöte även den 8 juni kl.13.00 och planera  
A-smällen. 
 
 
 
16. Övriga frågor 
a. Lokalföreningens historia önskas av Riksförbundet. 
Historiken finns på hemsidan. Kolla annars skicka synpunkter. 
b. Planera genomgång av stadgarna. 
Stadgarna går vi igenom och har det som kurs. Börjar den 27/4 kl. 13.00.  Ingrid är studieledare. 
c. Ska vi boka Lena Laestander och Bosse Lundmark till hösten om fm flimmer och Waran? 
Svar: Ja till hösten på ett medlemsmöte. 
d. Ska vi göra en ny broschyr eller ersätter  Hjärtebladet delvis den nya? 
Mindre blad, om träffpunkten, hemsidan, mailadresser, telefon till styrelsen. Hjördis lovar göra det. 
e. Hur gör vi med avlösningen på exp? 
17/3, Björn Gardfjäll.           Öppet mellan kl.10-12, torsdagar 
31/3 + 7/4 Hjördis 
14/4 Gunnel 
21/4 Ingrid 
28/4 Göran Lundqvist 
12/5 Hjördis eller Gunnel 
19/5 Gunnel 
f. Flera nycklar till exp. Inköp av lottringar. 
Ingrid beställer fler nycklar. Prov, sopplunch finns intresse? Förslag vi ordnar det var 3:e månad till 
hösten. Anmälan behövs till sopplunchen. Gunnel beställer lottringar från Pahlbergs i Byske, 25x200. 
 
Medlemsmötet den 25/5 kan vi ha ett officiellt möte om dr. Kjell Melander kommer? 
Friluftsdagen vid Nyborgstjärn blir den 24/8 kl. 13-16. Planering den 17/8 kl. 13.00 av den dagen. 
 
Hjördis tackade för att vi kom och avslutade mötet. 
 
 
____________________________                                              ________________________ 



Ordförande: Hjördis Eklund                                                            Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
___________________________ 
Justerare: Göran Lundqvist 
 
 
 
 


