
HjärtLung Arvidsjaur 

 

Protokoll fört vid medlemsmöte onsdag 6/4 2016 kl. 17.00, Medborgarhuset 

Närvarande: Ca 40 medlemmar + styrelsen 
 
1. Mötets öppnande 
Hjördis Eklund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen lästes och godkändes. 
 
3. Val av 2 protokollsjusterare 
Sonja Nyström och Sven-Olof valdes till protokollsjusterare. 
 
4. Deltagarlista och mailadress. 
Deltagarlistan gick runt bland medlemmarna, för namn och mailadress. 
 
5. Gästföreläsare Anna Kaltenegger, verksamhetschef Hälsocentralen 
Varje Hälsocentral får en ”vårdpeng” som bygger på antal listade på Hälsocentralen, vårdtyngden 
samt ålder på patienterna. En Hälsocentral i glesbygden har även tilläggsuppdrag (ambulans- 
verksamhet, röntgen, observationsavdelning, ljusbehandling). Tilläggsuppdragen styrs ej  av 
vårdpengen utan av anslag från landstinget. Anna berättade också om hur bemanningen (läkare, 
sjuksköterskor) ser ut nu och framöver. 
Anna informerade att Hälsocentralen har samarbete med en läkare som kommer regelbundet och 
gör kontroller av pacemaker och återbesök av patienter med hjärtsvikt. 
Det är på gång att med hjälp av distansteknik starta KOL- skola, stroke-skola, hjärt-skola. Redan idag 
har återbesök bokats med Regionsjukhuset i Umeå med hjälp av distansteknik. Distansteknik används 
i dagens läge under jourtid mellan Arvidsjaur och Arjeplog. 
Anna berättade att Hälsocentralen är noga med att skriva avvikelser och göra Lex Maria anmälningar 
om det vid omhändertagandet har hänt något eller att det hade kunnat bli felbehandling. 
Hälsocentralen arbetar med att förbättra och förändra rutiner utifrån avvikelserna. 
En intressant föreläsning där hon också berörde den eventuella framtida ägaren av fastigheten 
Länsmansgärdan och ombyggnaden av Hälsocentralen då vårdavdelningen kommer att bli i 
anslutning till mottagningen. Hälsocentralen behöver minska ytan till 1500 kvadratmeter från 
nuvarande 3000 kvadratmeter. 
 
 
6 a. Presentation av köksgruppen, ledare stavgång, styrelsen 
Köksgruppen består av: Sven-Olof Nyström, Anette Holmström, Björn Gardfjäll.   Margret Carlson 
som reserv.  Rolf Lundmark leder stavgången, start tisdagar kl. 10.00 vid Laponia kåtan. 
Styrelsen: Ordförande Hjördis Eklund, vice ordförande Ingrid Gardfjäll, kassör Molly Mattsson, 
sekreterare Gunnel Norén samt ledamot Göran Lundqvist. Suppleanter Järd Lundberg och Gunnel 
Vikström.  
 
6 b. Föregående protokoll medlemsmöte och årsmöte 
Gunnel läste samt tolkcentralen hade det på sin ”textduk”. Protokollen ska läggas ut på hemsidan. 
 
7, Ekonomi 



Molly gav oss en ekonomisk rapport. Sjukgymnastiken har sökt och beviljats anslag, 39 847 kronor, 
och mottagningen, Hälsocentralen 15 990 kronor. 
Ekonomin ser ljus ut. Under årets 3 första månader har det kommit in som minnesgåvor 23250: - 
 

Molly önskar fler som prenumererar på bingolotto. 
 
8. Utbildning/kurser. Info om medlemsregisterutbildning. 
Vattengymnastik 
Ingrid och Molly åker på kurs i vattengympa den 12/5 i Piteå. Molly sköter medlemsregistreringen i 
vår förening.  
 
9. Hjärtebladet nr 1 1/2016 
Hjärtebladet delades ut på medlemsmötet den 6/4. Det räckte inte till alla men finns på kansliet där 
man kan hämta torsdagar mellan kl. 10-12. Hjördis gick igenom innehållet i bladet, information vad 
som händer under år 2016. 
 
10. Information om Träffpunkt HjärtLung nytt. 
Träffpunkten är öppen torsdagar kl. 10-12.  Förslag på aktivitet: information och film om hjärta och 
lunga. Kom med idéer på vad vi kan göra. 
 
11. Rådet för funktionshindrade och pensionärer. Info om skrivelse. 
En skrivelse ska skickas tillsammans med pensionärsföreningarna. Hjördis läste vad den innehåller.  
Vi har förslag om att träffas 4 gånger/år i stället som nu 2 gånger/år. 
 
Fika serverades, kaffe, te och goda mackor.  
 
12. Information om ” Resan till skogsmuseet i Lycksele”. 
Resan är planerad till 15/6 kl. 9.00 från Torget i Arvidsjaur åter kl. 17.30 i Arvidsjaur. Bussen bjuder 
föreningen på samt guidning i bussen 15-20 minuter, pris: 450:-.  Var och en får betala entré 65:-
/person, fika 50:-/person och lunch. Pris på lunchen har vi inte fått. Vi hör med andra pensionärs 
föreningar om de har lust att följa med. 
Pris, liten buss max 15 passagerare: 5830 m.m., stor buss 7314: -. Max 50 passagerare. Vi skickade en 
lista för att se om det finns intresse.  
 
13 a. Information om föreläsning med kardiolog Kjell Melander 25/5 2016 kl. 17.00. 
Hjördis har kontaktat Kjell Melander i Kalix om föreläsning i Biosalongen på Medborgarhuset.  
Föreläsningen är öppen för alla. 
 
 b. Träff Medlefors folkhögskola 27-28/5. 2 personer från varje lokalförening. 
En träff med Norrbotten och Västerbotten, 2 från varje lokalförening kan åka. Rolf Lundmark kollar 
vilka 2 personer som vill åka.  Länsföreningen står för kostnaderna. Medlemmen Erik Andersson 
anmälde intresse att åka till träffen på Medlefors folkhögskola. 
 
c. Sommarträff i Kalix i augusti. Mer information senare. 
Vi panerar att ordna med en buss till träffen. 
 
14. Sopplunch 1 gång/kvartal med föranmälan? 
Medlemmarna sa ”Ja” till förslaget. Vi startar till hösten 2016. 
 
15. Tillbakablick - Information om landstinget och kommunens verksamhet i Arvidsjaurs kommun i 
nutid och framtid. Tisdagen den 5 april kl. 17.00 



De flesta som var där tyckte att det hade varit bra.  Samhällsgruppen (styrelser från SPRF, PRO, SKPF, 
SPF) och HjärtLung kommer att skriva öppet brev som skickas till landstingspolitikerna om bl.a. 
Hyrläkarna vad får de kosta? Den 12/4 är det kommunfullmäktige om ev. köp av Länsmangården 9, 
(Hälsocentralen).  Den 18/4 kl. 10–11.30 är socialnämnden på Hälsocentralen och informerar om bl.a. 
anhörigstöd.  19/4 pratar Hjördis ”glesbygdsmedicin” genom ABF på tisdagscafé. 
 
16. Förslag från medlemmar. 
Kan vi boka en teater från Malå, de startar i januari 2017?  
 
17. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 

 
18. Dragning på försålda lotter. 
Ingrid, Hjördis och Göte skötte den saken bra. 
 
19. Mötet avslutas 
Hjördis tackade för visat intressen och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
_________________________                                                   ____________________________ 
Ordförande: Hjördis Eklund                                                          Sekreterare: Gunnel Norén 
 
 
 
_______________________                                                      ___________________________ 
Justerare: Sonja Nyström                                                            Justerare: Sven-Olof Nyström 
 
 
 
 


