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Protokoll fört vid styrelsemöte 
  

Datum 14 mars 2014 

Tid klockan 11.00 – 12.20   

Plats HSO´s kansli      

 

Närvarande: Olle Andersson ordförande 

  Arne Westerberg vice ordförande 

  Barbro Mattsson sekreterare 

  Siv Westerberg 

  Reeli Bendiksen 

  John Arekrantz 

 

Anmält förhinder: Bertil Alm, Raymond Bohlok  

 

 

§ 9 Mötets öppnande 
Olle hälsade välkommen förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 10 Val av protokollsjusterare 
Beslut: 

 att Siv jämte ordförande justerar dagens protokoll  

 

§ 11 Föregående protokoll 
Protokoll från 24 januari gicks igenom, samt konstituerande protokoll från den 

22 februari. 

Beslut: 

 att lägga protokoll från den 24 januari med godkännande till handlingarna 

 att lägga konstituerande protokoll med godkännande till handlingarna 

 

§ 12 Fastställande av dagordning 
Beslut: 

- att följa det utsända förslaget. 

 

§ 13 Ekonomi  
Kassören ej närvarande på mötet, frågan frångicks. 

 

§ 14 Genomgång av genomförda/planerade aktiviteter 
Olle rapporterade från Alla Hjärtans dag som uppmärksammades på 

Östhammars Vårdcentrum. Vi fick en ny medlem. 
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 Öppet hus den 27 mars kl 13-15, annons i Annonsnytt.  

 

 Promenad Hälsans Stig den 24 maj kl 13.00, vi träffas på Sjötorget. 

 

 Påminna om resa till Gårdsjö 2 eller 9 augusti i kommande Medlems - 

information. 

 

 Teaterresa till hösten. 

 

 Boka in på Rodhen Marknaden 14 juni - Olle 

 

§ 15 Lägesredovisning Hälsans Stig 
Olle rapporterade från STFs årsmöte, där man ställer upp med att skriva texten 

till bilder på kartan. SKB o FKA hjälper till med att betala skyltar och 

framtagande av kartor. Föreningslyftet har gett oss 15.000 kr för framtagande av 

kartorginal mm. 

 

Olle ska ha möte med Peter Jansson Fritidsförvaltningen för att bl.a. kontrollera 

att inte Hälsans Stig hamnar inom nybyggnationen på ”cirkusplatsen”.  

 

§ 16 Eventuella frågor rörande länsföreningens årsmöte 

Olle och Marianne Andersson, Siv och Arne Westerberg, Sigge och Barbro 

Mattsson är ombud, samåker in till Uppsala. 

 

§ 17 Ärenden till KHR, HSO 
KHR/ ref.gruppen träffas den 26 mars. Vi ska bjuda in till promenaden den 24 

maj. 

HSO/ vi ska informera om Hälsans Stig på årsmötet. HSO uppmanas tillfråga 

Östhammarshem och andra föreningar om att dela/hyra ett förråd där föreningar 

kan förvara info material mm. 

 

§ 18 Övriga rapporter 
Vi ska göra en pärm om föreningen som vi kan ha på Blå Rummet på 

Akademiska sjukhuset, samt pärmar att ställa ut på alla vårdcentraler i 

kommunen. 

 

§ 19 Förbunds/distrikts info 
Frågan frångicks. 

 

§ 20 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är inplanerat till den 9 maj. Plats hemma hos Olle på Linnégatan,  

kl 13.00. 
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§ 21 Övriga frågor 

HSO flyttar från lokalerna på Gustav Logrens gård den 1 april.  

 

§ 22 Mötets avslutande 
Olle tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson     Olle Andersson                Siv Westerberg 

sekreterare                        ordförande                       justerare 


