
c/o Barbro Mattsson  Marmavägen 25  747 30 Alunda 

Telefon: 070 22554985 

e-post   info.hjartlung@gmail.com 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte. 
Datum 4 september 2015 

Tid klockan 13.00  - 15.10  

Plats Vinkelboda, Östhammar  

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Mattsson, sekreterare 

  Raymond Bohlok 

  Siv Westerbeg 

  Reeli Bendiksen 

  John Arekrantz 

 

  

§ 42 Mötets öppnande 
Olle hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 43 Val av protokollsjusterare 
Beslut: 

- Att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 44 Föregående protokoll 
Protokoll från den 5 juni gicks igenom. 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet och lägga det handlingarna. 

 

§45 Fastställande av dagordning 
Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 46 Ekonomi  
Bertil redogjorde för dagsläget gällande ekonomin. En resultat- och 

balansrapport delades ut. 

 

Beslut: 

- Att godkänna den ekonomiska redovisningen. 

 

§ 47 Rapportering av genomförda aktiviteter 
I juni deltog vi på Rodhen marknaden med två lotterier med fruktkorgar. 

Lotterna såldes slut relativt fort. 
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STF/ May Strandberg har tagit initiativ till promenader utmed Hälsans Stig sista 

söndagen varje månad. Den första promenaden gjordes den 31 juli. Sex personer 

gjorde promenaden. Olle och/eller May deltar som ”ledare”. 

 

§ 48 Genomgång av planerade aktiviteter  

 HLR kurs planeras under hösten. Olle kontaktar lämplig lärarresurs. 

 I kommande Medlemsinformation ska vi bli bättre på att flagga för 

föreläsningar på Akademiska. 

 Föreläsning om Kol eller Hjärtflimmer ska vi försöka arrangera 

tillsammans med Tierpsföreningen och Länsföreningen. Lämplig lokal 

kan vara Kyrkans Hus i Österbybruk. Olle kontaktar Ola och John tar upp 

frågan på länsföreningens nästkommande styrelsemöte. 

 Vi försöker anordna en resa för att titta på utställning ”Sidenvägen” i 

Stockholm. Barbro kolla bussresor. 

 Vi ska fråga Ingela Söderman om hon kan vara ordförande på kommande 

årsmöte samt berätta om sitt organbyte. Bertil kollar med Ingela. 

 Vi ska delta på Anhörigkonferens med informationsbord i Missionskyrkan 

i Östhammar 7 oktober. Barbro och Olle representerar föreningen. 

 

§ 49 Planering inför föreningens 10-årsjubileum 

 

Mat och dryck (Olle) 

Beslut: 

- Att egenavgift för mat sätts till 100 kr per person. 

Olle kollar vilka tillstånd som kan krävas för att få erbjuda vin eller öl till 

självkostnadspris. Olle stämmer av med Sjökrogen vilken meny som kan passa 

och vad det kostar. 

 

Underhållning (Arne, Siv samt Reeli) 

Siv och Arne kollar vilka vi kan boka till den 10 okt. Reeli hjälper till med 

förslag om Siv och Arne inte lyckas hitta någon. 

 

Bildspel och föreningens historia (Olle och Raymond) 

Olle och Raymond tar fram ett bildspel. Olle skriver ner föreningens historia och 

kopierar den så att alla kan få ett eget ex. Sigge tar med sig projektor om det inte 

finns någon på plats. 

 

Budget 

Kostnader: 350 kr per kuvert. Hyra 600 kr och underhållning ca 2 000 kr. Med 

antagandet att vi blir 30 personer blir kostnaden 13 100 kronor. Intäkterna blir  

4 000 kronor (100 kronor per person samt 1 000 kronor från länsföreningen). 

 

Sista anmälningsdag 1 oktober till Barbro via mail eller tfn. 
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§ 50 Ärenden till KHR och HSO 

HSO. Barbro och Olle lobbar för  samordning av resa till utställning om 

Sidenvägen. 

KHR/ inga frågor 

 

§ 51 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter fanns. 

 

§ 52 Förbunds/distrikts info   

Det fanns inget att rapportera. 

 

§ 53 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte 14 oktober, kl 13.30. Plats Vinkelboda 

Fika ansvarig: Raymond. 

 

§ 54 Övriga frågor 

Styrelsen besvarade en enkät från riksförbundet. Enligt styrelsens beslut 

mailades vårt svar direkt till Riksförbundet. Kopia av vårt svar kommer att 

delges Länsföreningens ordförande Allan Larsson. 

 

§ 55 Mötets avslutande 

Olle avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Barbro Mattsson    Olle Andersson   Raymond Bohlok 

sekreterare      ordförande    justerare  
 


