
                                                                                              

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 augusti 2014. 

Plats: hemma hos Olle Andersson 

Tid: 13.00 – 14.30 

 

Närvarande:  Olle Andersson ordförande 

   Arne Westerberg vice ordförande 

   Bertil Alm kassör 

   Barbro Mattsson sekreterare 

   Raymond Bohlok 

   John Arekrantz 

   Reeli Bendiksen 

   Siv Westerberg 

Adjungerad:  Sigge Mattsson  

 

 

§ 36  Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen, förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 37 Val av protokolljusterare 

Beslut: 

- Att John jämte ordförande justerar dagens protokoll 

 

§ 38 Föregående protokoll 

Protokoll från den 4 maj justerades och gicks igenom. 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna 

 

§ 39 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 40 Ekonomi 

Bertil delade ut en resultat- och balansrapport per dags dato. Olle meddelade att 

kostnaden för Hälsans Stig kan bli något högre än vad vi har räknat med. 

Barbro meddelade att vi har fått två nya medlemmar. 

 

Beslut: 

- Att godkänna rapporterna 

 

 



§ 41  Rapportering av genomförda aktiviteter 

Det var några tappra deltagare som provgick Hälsans Stig. Det var en av maj månads 

varmaste dagar. 

 

Vi deltog på Rodhen marknad som tidigare med lotteri och information. Det var 

blåsigt! Men vi sålde snabbt slut på två lottringar och kunde dela ut priser innan 

marknaden tagit slut. Vi värvade en medlem. 

 

Tillsammans med Tierps HjärtLung förening deltog fem medlemmar från Östhammar 

i ett besök vid Karlholmsbruk. Fjorton personer från Tierp deltog i en trevlig dag. 

 

§ 42 Genomgång av planerade aktiviteter 

Vi planerar att göra ett besök på älgparken i Gårdsjö igen i nov/dec, då vi även kan 

äta en jultallrik. Anmälan till Barbro. 

 

Diabetesföreningen planerar för en teaterresa till Avesta, men inget datum bestämt 

ännu. 

 

Invigning av Hälsans Stig den 27 september. 

 

Efter diskussion föreslår styrelsen att vi bjuder Tierps föreningen att följa med till 

Vigelsboäng och Bisonparken nästa år. 

 

§ 43 Rapportering av läget för Hälsans Stig 

Olle gick igenom ”att-göra-listan”. 

Olle ska ha ett möte med SKB och Peter Jansson från kommunen den 9 september. 

De stora skyltarna med kartan beställs så snart vi har godkänt underlaget. 

Olle, Sigge, Raymond, John, Barbro, Arne och Bertil kan hjälpa till med uppsättning 

av skyltar. 

 

Beslut: 

- Att hjälpas åt att sätta upp alla små skyltar efter stigen 15-16 september. 

- Att föreningen har information på Sjötorget under invigningen.  

- Att ta fram namnskyltar på de som ska delta denna dag. 

 

§ 44 Ärenden/rapporter från KHR, HSO 

KHR´s referensgrupp har haft möte inför KHR den 1 september. 

Beslut: 

- Att John och Siv informerar på mötet om invigningen av Hälsans sig 

 

HSO inga frågor för dagen. 

 

§ 45 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter fanns. 

 



§ 46 Förbunds/distrikts info 

Fanns inget att rapportera. 

 

§ 47 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte planeras till den 17 oktober. Plats: Brottarlokalen. Om det inte går träffas 

vi hemma hos Olle. Raymond frågor om vi kan vara i lokalen. 

Möte planeras även till den 28 november, då vi ska ta fram en verksamhetsplan för 

2015. 

 

§ 48 Övriga frågor 

Föreningen har ansökt om medlemskap i Folkrörelsearkivet. Vid tillfälle ska alla våra 

gamla handlingar lämnas in för arkivering. Barbro har gått igenom alla handlingar. 

 

§ 49 Mötets avslutande 

Olle tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson                      Olle Andersson                    John Arekrantz 

sekreterare                              ordförande                             justerare 


