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Protokoll fört vid styrelsemöte. 

Datum 9 maj 2014 

Tid klockan 13.00 – 14.30   

Plats Hos Olle, Linnégatan 3 i Östhammar 

 

Närvarande: Olle Andersson ordförande 

  Arne Westerberg vice ordförande 

  Bertil Alm kassör 

  Barbro Mattsson sekreterare 

  Raymond Bohlok 

Siv Westerberg 

  Reeli Bendiksen 

  John Arekrantz 

 

§ 23 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen till dagens styrelsemöte och förklarademötet för 

öppnat. 

 

§24 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. 

 

Eftersom vi inte kan träffas lika lätt mellan styrelsemötena behöver en annan 

ordning införas för justering av protokollen.  

Beslut:  

- Protokollen justeras via E-post. Protokollen signeras formellt av 

ordförande och protokollsjusterare vid nästkommande styrelsemöte. Den 

nya rutinen gäller från och med detta styrelsemöte. 

 

§ 25 Föregående protokoll 

Protokoll från den 14 mars gicks igenom. 

Beslut: 

- Att godkänna och lägga protokollet till handlingarna. 

 

§26 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget till dagordning. 
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§ 27 Ekonomi  

En resultat- och balansräkning delades ut. 

Beslut: 

- Att godkänna rapporten 

 

§ 28 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Öppet hus. Raymond, Arne och Barbro träffades och hade en trevlig stund 

tillsammans. 

Barbro blev en av justerarna på HLF länets årsmöte. Protokollet ska skickas ut 

till styrelsen. 

§ 29 Genomgång av planerade aktiviteter 

Lokalföreningen HjärtLung i Tierps kommun är värd för årets utflykt, som går 

till Karlholms Bruk. Vi får en guidning av bruket och därefter åker vi till 

Berkingebadet för lunch. Sista anmälningsdag den 11 juli till Olle. 

 

I nästa medlemsinformation går vi ut med inbjudan till Gårdsjö Älgpark och 

julbord den 29 november. Anmälan till Barbro. 

 

Diabetesföreningens teaterresa, inget nytt om tidpunkt. 

 

Rodhen Marknad den 14 juni. Olle, Barbro och Sigge reser tält. Raymond och 

Siv står i tältet mellan kl 10 -12. Sören och Ingrid Eriksson ska tillfrågas om de 

vill delta mellan 12 och 14. Arne övertar kl 14 och senare dyker Siv och Olle 

upp för att riva tältet. Vi har ett lotteri som förra året med vinstkorgar som Olle 

tigger ihop. 

 

§ 30 Rapportering av läget för Hälsans Stig 

Allt börjar falla på plats. Olle har haft möte med SKB och Forsmark. SKB står 

för kostnaderna för de stora skyltarna och Forsmark för kartorna. Det är bestämt 

var de stora skyltarna skall sättas upp, kommunen gör detta. Små skyltar efter 

stigen skall föreningen själva sätta upp. Olle har sammanställt en ”att göra lista”. 

Annons skall sättas in i Annonsnytt om att provgå Hälsans Stig den 24 maj kl 

13.00. Samling Sjötorgets parkering. Vi ska göra en lista på de butiker som ska 

ha kartor. 

SKB och FKA står för arrangemangen runt invigningen av Hälsans Stig vecka 

40. 

 

§ 31 Ärenden till KHR, HSO. 

KHR/ har haft möte. Protokoll skickas ut till alla i HLF styrelse. 

HSO/ har flyttat till ny lokal på kommunhuset. Gamla kansliet skall städas ut. 

Ny ombudsman är Helene Ahlgren. Olle tar hand om tält mm och Barbro tar 

hand om allt info material. 
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§ 32 Övriga rapporter 

Fanns inga övriga rapporter. 

 

§33 Förbunds/distrikts info 

Förbundet skall ha en extra kongress helgen 24-25 maj. John är ombud. John 

informerade om de diskussioner som förs på länet om det stora medlemstappet. 

Alla föreningar tappar medlemmar, hur ska vi locka får att få nya medlemmar? 

 

§ 34 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte planeras till den 4 augusti kl 13.00 hemma hos Olle. 

 

§ 35  Övriga frågor 

Vi ska göra ansökan till Folkrörelsearkivet om medlemskap. 

Raymond tar reda på om det möjligen finns något utrymme vi kan hyra/låna, där 

vi kan härbergera vårt material. 

 

§ 36 Mötets avslutande 

Olle tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson                       Olle Andersson Raymond Bohlok 

Sekreterare                               Ordförande                          Justerare 

 

 

 

 

  


