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MEDLEMSINFORMATION 4  2016 

 

Nu är sommaren här! För min del började sommaren med tre dagars kongress 

på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. Några intryck från 

kongressen: 

 Totalt deltog 63 ombud. Kongressen var välorganiserad och 

genomfördes på ett bra sätt.  

 Alla motioner behandlades på ett korrekt sätt och utan onödiga 

diskussioner. I samtliga fall bifölls styrelsens förslag till behandling. 

 Inger Ros omvaldes till ordförande för Riksförbundet.  

Uppsala Länsförenings ordförande Allan Larsson valdes, mot 

valberedningens förslag, till 2:e vice ordförande. Jag bedömer att detta är 

till fördel för lokalföreningarna i Uppsala Län. I övrigt utföll valen till 

Riksförbundets styrelse på ett sådant sätt att vissa regioner helt saknar 

representation i styrelsen, exempelvis Västra Götaland som med nästan 

6000 medlemmar är en av största länsföreningarna i Riksförbundet. 

 Riksförbundet håller på med en översyn av läns- och lokalföreningarnas 

organisation. En organisationskommitté har utrett frågan på uppdrag av 

2013 års kongress. Kommittén har ställt upp fyra alternativ som nu ska 

utredas ytterligare så att beslut kan tas vid 2019 års ordinarie kongress. 

De fyra förslagen är: 

o Bibehålla nuvarande organisation utan ytterligare åtgärder. 

o Bibehålla nuvarande organisation men stärka länsföreningarnas 

position 

o Avskaffa länsföreningarna 

o Anpassa länsföreningarna till de eventuella storregioner som 

diskuteras i regering och riksdag. 

 De fyra förslagen diskuterades i en workshop under kongressen.  

 En dam som varit medlem i Riksförbundet sedan 1955 berättade ”sitt 

livs historia” och vad föreningen betytt för henne. Hennes berättelse var 

fängslande och humoristisk vilket jag tror berörde alla 

kongressdeltagare. 
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Flera intressanta föredrag hölls under kongressen. Några kommer säkert att tas 

upp i STATUS tillsammans med ett utförligare reportage om kongressen. 

Noterbart är att Riksförbundet och lokalföreningarna bara organiserar 3 % av 

alla hjärt- eller lungsjuka som ”platsar” som medlemmar. Rekryteringsbasen 

för nya medlemmar är således stor!  

Några kloka ord från talarstolen var: ”Det som stressar oss är det ogjorda”. 

Tänkvärt! 

Sedan föregående Medlemsinformation (nr. 3) har följande aktiviteter 

genomförts: 

 Från och med söndag 24 april har vi börjat med söndagspromenaderna 

utefter Hälsans Stig i Östhammar. Promenaderna sker sista söndagen 

varje månad och genomförs tillsammans med STF Norra Roslagen Från 

och med nu är det således promenader varje månad, minst fram till och 

med september. Promenaderna startar klockan 10.00. Samling vid 

Hälsans Stigs kartskylt på Sjötorget. 

Om programmet varit lite ”magert” under våren är det desto mer späckat nu i 

juni. Vi planerar följande aktiviteter: 

 Den 14 juni är vi inbjudna till vår systerförening i Tierp. Besöket börjar 

med en guidad visning av Tierps järnbruk och avslutas med gemensamt 

fika vid Nostalgimuseet i Strömsberg. Samåkning ordnas från 

Östhammar och Alunda. Anmälningstiden har gått ut och tills idag har 

10 personer anmält deltagande.  

 Den 15 juni kommer vi att delta i invigningen av Smultronstället vid 

Krutudden i Östhammar. Vid invigningen kommer föreningen att 

representeras av styrelsen men i den avslutande promenaden utefter 

Hälsans Stig är alla välkomna att delta. 

 18 juni kommer vi att delta med vårt informationstält vid Rohden 

marknad. Kom och besök oss där. Du är också hjärtligt välkommen att 

hjälpa till med lottförsäljning och att sprida information om oss och om 

hur hjärt-/lungsjukdomar kan förebyggas och hur det är att exempelvis 

leva med KOL eller hjärtflimmer, två av våra vanligaste sjukdomar. 

 20 juni anordnar HRF en båtutflykt. Alla våra medlemmar är hjärtligt 

välkomna att delta. Båten avgår från Öregrund klockan 11.00. Resan 
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kostar 350:-. OBS! Föranmälan senast 17 juni till Arne Westerberg 

0173-70024.  

Observera att telefonnumret till Arne var felaktigt i föregående 

nummer av Medlemsinformationen.  

 Tillsammans med Länsföreningen och vår systerförening i Tierp 

planerar vi att ordna en föreläsning om KOL eller hjärtflimmer i 

Österbybruk. För denna aktivitet återkommer vi med mer information 

efter sommaren. 

I övrigt kan jag informera att de skadade skyltarna utefter Hälsans Stig är 

reparerade och att bostadsföretaget Credentia lovat bekosta materialet för 

reparationen av två av de skadade skyltarna. 

Nu kan du få information om föreningen via Riksförbundets nya hemsida 

(www.hjart-lung.se). Vår egen hemsida är dock inte fullt ut uppdaterad ännu. 

För att kunna erbjuda fullständig information via hemsidan behöver vi gå en 

repetitionskurs som planeras bli av först under hösten.  

 

 

Olle Andersson, ordförande 

 

 

Olle Andersson (ordförande) har telefon: 0173-10148 eller 070-6309315 

Barbro Mattsson (sekreterare) har telefon: 0702-254985.  

Bertil Alm (kassör) har telefon 070-9228447 
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