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Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2013. 

Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar  

 

Närvarande: se särskild närvarolista 

  

 

§ 1 Mötets öppnande   

Ordförande Olle Andersson  hälsade alla hjärtligt välkomna till Hjärt-och 

Lungsjukas årsmöte, förklarade årsmötet för öppnat. 

 

§ 2 Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Kallelse har gått ut via Medlemsinformation i december 2012 och påminnelse 

Medlemsinformation nr 1 2013. 

Beslut: 

 att kallelse har skett i behörig ordning. 

 

§ 3 Godkännande av ombudsförteckning 

Enligt närvarolista fanns 13 medlemmar och 3 gäst närvarande. 

Beslut: 

 att godkänna ombudsförteckning. 

 

§ 4 Val av ordförande för mötet och styrelsens förslag till sekreterare 

Till mötesordförande har kommunalrådet Jacob Spangenberg  tillfrågats och 

styrelsens förslag till sekreterare är Barbro Mattsson 

Beslut: 

 att Jacob Spangenberg leder årsmötet 

 att Barbro Mattsson för protokoll  

 

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 

 justera protokollet 

Beslut: 

 att Sören Eriksson och Sigge Mattsson jämte ordförande justerar 

protokollet 

 att  Sören Eriksson och Sigge Mattsson tillika är rösträknare 

 

§ 6 Fastställande av dag- och arbetsordning 

Beslut: 

 att fastställa dagordningen. 
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§ 7 Verksamhetsberättelse 2012 

Olle Andersson redogjorde för verksamheten under 2012. 

Bertil Alm påminner om resan till Stockholm och utställningen om Inka Guldet. 

Beslut: 

 att göra ett tillägg i verksamhetsberättelsen om besöket i Stockholm och 

utställningen om Inka Guldet. 

 att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012 och lägga den till 

handlingarna 

 

§ 8 Resultat- och balansräkning 2012 

Kassören Bertil Alm redogjorde för resultat-och balansräkningen. 

Beslut: 

 att fastställa resultat- och balansräkningen enligt revisorernas förslag 

  

§ 9 Revisorernas berättelse 

Revisor Birgitta Burman Johansson läste upp deras berättelse. 

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: 

 att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid 

revisionen omfattar 

 

§ 11 Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften är 200 kr. 

Beslut: 

 att årsavgiften skall vara oförändrad 200 kr per medlem och år 

 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013 

Olle redogjorde för verksamhetsplanen för 2013. Vi ska uppmärksamma Världs- 

hjärtedagen i september. 

Beslut: 

 att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2013 och tillhörande 

budget. 

  

§ 13 Val av: 

Ordförande   Olle Andersson   omval 2 år 

 

Ledamöter ordinarie  Barbro Mattsson  omval 2 år 

   Arne Westerberg  omval 2 år 

   Bertil Alm   1 år kvar  

   Raymond Bohlok  1 år kvar  
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Ledamöter ersättare  Siv Westerberg  omval 2 år 

   John Arekrantz  1 år kvar  

   Reeli Bendiksen  1 år kvar

     

Revisor      Gun Andersson  omval 1 år 

   Birgitta Burman Johansson omval 2 år 

 

Studieorganisatör  uppdras åt styrelsen  

 

HSOs styrelse ordinarie Raymond Bohlok  omval 2 år 

      ersättare  Olle Andersson  omval 2 år 

  

HSO Östhammars årsmöte    Sören Eriksson   ordinarie 

ombud   Bertil Alm   ersättare 

 

HLF-läns  årsmöte    Arne Westerberg 

5 ombud   Siv Westerberg 

   Reeli Bendiksen 

   Vakant 

   Vakant  

     

Valberedning  Inga Alm            sammankallande 

   Marianne Andersson 

 

§ 14 Motioner 

Frågan frångicks då inga motioner har kommit styrelsen tillhanda. 

 

§ 15 Övriga frågor 

Under denna punkt fick Jacob möjlighet att berätta om vad som är på gång i 

kommunen. 

Jacob började resan i Österbybruk: 

 gruvan i Dannemora har blivit en injektion till bygden. Ca 150 personer är 

involverade i gruvdriften. En mycket stor andel är kvinnor som jobbar i 

gruvan. Bra med kvinnor, de är mer ansvarsfulla med maskiner och 

fordon. Finns byggklara tomter och Östhammarshem håller på att bygga 

nya lägenheter. Ombyggnation av skolan pågår. 

 

Vi följer järnvägen mot Gimo: 

 Gimo har flera anläggningar för olika sporter. Tyvärr har ishallens tak 

rasat in, stort avbräck för de som har använt ishallen. 

 Östhammarshem köpt Folkets Hus, rivit, och ska i framtiden bygga 

bostäder på tomten.     
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Vi fortsätter och följer järnvägen mot Hargshamn:: 

 finns byggklara tomter. Hargs Hamn är kommunen delägare i.  Kommer 

att göras en stor investering för att göra hamnen djupare för att kunna ta in 

större fartyg. Bränsle till Uppsalas värmeverk kommer in via Hargs hamn. 

 

Nu följer vi väg 76 mot Östhammar: 

 finns ett mycket stort behov av hyresrätter. Finns byggklara tomter. Två 

byggföretag har köpt mark. Frösåkerskolan ska byggas om. 1 mars tas 

första spadtaget för det nya särskilda boendet i Kristinelundsområdet. 

Finns fler detaljplaner på gång för byggnationer. 

 

Fråga från Marianne Andersson: 

Hur blir det med nya biblioteket? Var ska det placeras?  

Jacob: 

Förslag finns vid Storbrunn eller gamla Brunnsskolan, Vinkelboda eller att det 

blir kvar i lokalen på Prästgatan. Remisstiden har precis gått ut. Vi får avvakta. 

 

Vi fortsätter 76:an och viker av mot Öregrund: 

 nya detaljplaner år på gång. Stort tryck på att få fram tomter. Finns  

önskemål om att bygga ett nytt badhus. 

 

Till sist kommer vi till Alunda: 

 finns byggbara tomter. Möjlighet att bygga lägenheter vid Olandsgården. 

Finns önskemål om att öppna simhallen igen, men inget som kommunen 

prioriterar. Stor fråga är ombyggnationen av 288:an. 

 

Stor del är landsbygd i kommunen, satsar på infrastruktur och då i första hand 

nya bredbandsområden. Forsmarks bruk, Gräsö, Film, Ekeby m fl. 

Vi måste bli fler invånare i kommunen. 

 

Olle: dialogen med lokala politiker är viktig, en Hälsans Stig borde finnas i 

kommunen. Det finns många kriterier för att få kallas Hälsans Stig och 

föreningen vill gärna vara med och skapa möjligheter till en Hälsans Stig. 

Lekplats för vuxna: finns i Enköping. Bra placering, vid något av de särskilda 

boendena. Lekplatsen är utformad för att träna balans, fingerfärdighet, styrka.  

Kurser i Hjärt-Lung-Räddning HLR, mycket kostsamt för föreningen. 

Kommunen och HLF bör påverka företagen att utbilda i HLR. 

Hjärtstarter borde finnas utplacerade på strategiska platser.  

Lokaler för föreningsaktiviteter. Önskemålet är att kommunen kan erbjuda en 

lämplig lokal där flera föreningar kan ha sin verksamhet. 

Jacob: 

Hjärtstarter finns i kommunhuset. 
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Kommunen har ambitionen att fler kan samverka runt lokaler. Likabehandling. 

   

§ 16 Mötets avslutande 

Jacob förklarade, efter denna utförliga rapport, mötet för avslutat. 

Jacob fick blomstercheckar som tack för väl utfört möte. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson   Jacob Spangenberg 

sekreterare    mötesordförande  

 

 

Sören Eriksson   Sigge Mattsson 


