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Protokoll fört vid styrelsemöte.  

Datum 24 januari 2014 

Tid klockan 11.00 – 13.10  

Plats HSO´s kansli      

 

Närvarande: Olle Andersson ordförande 

  Arne Westerberg vice ordförande 

  Bertil Alm kassör 

  Barbro Mattsson sekreterare 

  John Arekrantz 

  Reeli Bendiksen 

  Siv Westerberg 

 

Anmält förhinder: Raymond Bohlok 

  

 

§ 82 Mötets öppnande 

Olle hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 83 Val av protokollsjusterare 
Beslut: 

 att Siv jämte ordförande justerar dagens protokoll. 

 

§ 84 Föregående protokoll 
Protokoll från den 13 december gicks igenom. 

Beslut: 

 att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 85 Fastställande av dagordning 
Beslut: 

 att följa det utsända förslaget. 

 

§ 86 Ekonomi  
Förslag till bokslut för 2013 gicks igenom. 

Beslut: 

 att göra en justering i redovisningen som innebär att det synliggörs att 5000 

kronor av egna medel reserverats för Hälsans Stig. 
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 att ta reda på vilka kostnader ett bankgiro kostar för föreningen, jämförbart 

med Plusgiro. 

 

§ 87 Genomgång av planerade aktiviteter 

Teaterresa   

Vi avvaktar mer information om kommande teaterresa. Troligen blir det ingen 

teaterresa förrän till senvåren. 

 

Öppethus den 27 mars kl 13 på HSOs kansli. Annonseras. 

 

Alla hjärtans dag 14 feb, Östhammars sjukhus, information och ev. 

Blodtrycksmätning. Olle, Barbro, Raymond (preliminärt) samt Reeli. 

 

Gårdsjö Älgpark återbesök till sommaren, meddelande i Medlemsinformation. 

 

§ 88 Hälsans stig 
Vid föregående möte togs beslut om att avsätta 5000 från eget kapital, samt tillskriva 

Forsmark och SKB om sponsring, samt provgå förslaget till stig. 

Brev har skickats och vi väntar på svar. Olle tar kontakt om vi inte har fått något svar 

före den 31 januari.  

Promenad planeras till 24 maj kl 13.00. Vi träffas på parkeringen vid Sjötorget. 

STF är intresserade att hjälpa till med kartmaterial. Olle ska informera på STFs 

årsmöte 18 februari. 

 

§ 89 Fastställande av verksamhetsberättelse för 2013 
Verksamhetsberättelse är påskriven och ett bokslut framtaget. 

Beslut: 

 att lägga fram förslaget till verksamhetsberättelse för årsmötet 

 att lägga fram bokslutet för årsmötet. 

 

§ 90 Planering för årsmöte 
Lokal; Klockarbacken i Alunda 11-16, årsmötet börjar kl 13.00 

Olle tar fram ett svep till årsmöteshandlingarna och kopierar upp 

verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget samt dagordning. 

Mötesordförande blir Ingeborg Sevastik. 

 

§ 91 Ärenden till KHR, HSO 

KHR/ har möte 17 februari. John läste upp förslaget till dagordning som ska beredas 

den 27 januari. 

HSO/  Styrelsen nominerar Inga Alm till ordförande för HSO. 
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§ 92 Övriga rapporter 

HSO anordnar Politikercafén 10 feb, 10 mars, 7 april, 12 maj och 4 sep med bl.a. 

paneldebatt Missionskyrkan i Östhammar. 

 

§ 93 Förbunds/distrikts info 
Föreningen har fått de nya stadgarna från Riksförbundet, samt Förbundsinfo nr 7. 

Extra kongress 22-23 maj. Beställa bokmärken - Olle. 

John påminner om EVO konferensen den 11 februari. John var på en för träff under 

hösten där representanter från hela Sverige deltog. Planer för kurs i Gysinge eller i 

Uppsala. Olle och John deltar i EVO konferensen. 

 

§ 94 Nästa styrelsemöte 
Styrelsemöten planerade till den 14 mars, 9 maj kl 11.00 på HSOs kansli. 

 

§ 95 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 96 Mötets avslutande 
Olle tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson      Olle Andersson                Siv Westerberg 

sekreterare      ordförande                        justerare 


