
                                                                                   

  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 oktober 2014. 

Plats:   Vinkelboda Kommunhuset 

 

 

Närvarande:  Olle Andersson ordförande 

   Arne Westerberg vice ordförande 

   Bertil Alm kassör 

   Barbro Mattsson sekreterare 

   Reeli Bendiksen 

   Raymond Bohlok 

 

Anmält förhinder: Siv Westerberg, John Arekrantz. 

 

 

§ 50 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 51 Val av protokolljusterare 

Beslut: 

- Att Raymond jämte ordförande justerar dagens protokoll. 

 

§ 52 Föregående protokoll 

Olle gick igenom protokoll från den 4 augusti. Protokollet justerades. 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 53 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget till dagordning. 

 

§ 54 Ekonomi 

Bertil delade ut en resultat- och balansrapport per dags dato. En redogörelse för 

ekonomi gällande Hälsans Stig presenterades. Utfallet blev 4332 kr mer än budget. 

Beslut: 

- Att föreningen tar merkostnaden ur det egna kapitalet. 

 



§ 55 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Invigningen av Hälsans Stig den 27 september var en solig men blåsig dag. Ca 100 

personer var närvarande då kommunalrådet Margareta Widén-Berggren tog det första 

steget och ca 80 personer promenerade runt den 4 km långa stigen. Invigningen 

uppmärksammades av lokalpressen. 

 

Föreningen är medlem i Folkrörelsearkivet och alla gamla handlingar kan lämnas in 

för arkivering. 

 

§ 56 Genomgång av planerade aktiviteter 

HLF riksförbundet anordnar en informationskväll om KOL den 20 november i 

Uppsala, Reeli vill gärna delta om hon får sällskap. 

 

Vid nästa styrelsemöte bjuder vi in alla medlemmar då vi ska vara i SKB:s lokaler. 

Som en del av sponsoravtalet i Hälsans stig vill SKB informera om kommande 

förvaring av utbränt kärnbränsle. Om medlemmar deltar kan mötet bli ett 

halvårsmöte, då vi ska ta verksamhetsplan och budget för 2015. 

 

Datum för eventuell teaterresa till Avesta är inte bestämt.  

 

§ 57 Ärenden till KHR och HSO 

KHR/ inga frågor fanns. 

HSO/ inga frågor fanns. 

 

§ 58 Övriga rapporter 

Inget övrigt fanns att rapportera om. 

 

§ 59 Förbunds/distrikt info 

HLF distriktet erbjuder deltagande i utbildning gällande hemsida. 

Beslut: 

- Att Olle och Raymond deltar. 

- Att Bertil och Barbro deltar om det finns plats. 

 

§ 60 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls 5 december i SKB:s lokaler och medlemmarna bjuds in. Tid 

kl 13.00. 

 

§ 61 Övriga frågor 

Det har kommit till styrelsens kännedom att Bo Andersson som var en av 

initiativtagarna till att bilda en HjärtLung förening i Östhammars kommun har gått ur 

tiden. Föreningen lämnar ett bidrag till HjärtLungfonden som en sista hälsning. 

 

 

 

 



§ 62  Mötets avslutande 

Olle tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Barbro Mattsson    Olle Andersson   Raymond Bohlok 

sekreterare                         ordförande                               justerare 


