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Telefon: 070 22554985 

e-post   info.hjartlung@gmail.com 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte. 

  

Datum 15 januari 2016 

Tid klockan 13.00  - 15.00 

Plats Vinkelboda, Östhammar 

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Mattsson, sekreterare 

  Raymond Bohlok 

  Reeli Bendiksen 

  Siv Westerberg   

  John Arekrantz 

 

 

 

§ 84 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 85 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 86 Föregående protokoll 

Beslut: 

- att godkänna protokoll från den 20 november och lägga det till handlingarna. 

 

§ 87 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- att följa det utsända förslaget till dagordning. 

 

§ 88 Ekonomi  

Bertil delade ut en resultat- och balansräkning per dags dato. 

Beslut: 

- att godkänna rapporten.  

 

§ 89 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Inget att rapportera. 
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§ 90 Genomgång av planerade aktiviteter  

 Hjärt-lungräddningskurs tisdag 9 februari kl. 18.30 i Vinkelboda, 

Östhammar. Ledare Karin Sandberg, Civilförsvarsförbundet. 

 Vi uppmärksammar Alla Hjärtans dag 13 februari med information 

vid Apoteket Kronan i Östhammar. Tid 10-12 med Arne och Olle. 

Olle tar kontakt med Apoteket. 

 Bussresa till utställningen om Sidenvägen. Samarbetsprojekt med 

STF och Sundbergs buss. Annons i Annonsnytt. Barbro kollar läget 

med Sundbergs buss. Olle informerar STF om busstider. Lunch är 

bokad på Scandic i Infra City i Upplands Väsby. 

 Gemensam utflykt tillsammans med Tierpsföreningen 14 juni. 

Besök på Nostalgimuseet och guidad tur i Tierps järnbruk. Kostnad 

200 kr/person. Samåkning från Östhammar och Alunda. 

 Rohden marknad 18 juni. Olle bokar plats och beställer fruktkorgar 

från ICA och Coop. Olle köper lottringar om det behövs.  

 Qi-gong. Det är inte klart med anhörigkonsulent Åsa Karlström om 

våra medlemmar kan få vara med. Barbro håller kontakten med 

Åsa. 

 

§ 91 Verksamhetsberättelse 2015 

Olle har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse. 

Beslut: 

- att efter rättning av redaktionella synpunkter lägga fram förslaget till 

verksamhetsberättelse för årsmötet. 

 

§ 92 Årsmötet 2016 

Bokning av Sven Perssonhallen inlämnad till kommunen idag (15 januari).  

Beslut: 

- Att inte annonsera årsmötet separat utan tillsammans med annons om 

hjärtlungräddning.  

 

§ 93 Ärenden till KRF och HSO 

KRF/ har möte i februari. 

HSO/ Ta upp erbjudande om platser i buss till utställningen om Sidenvägen. 

 

§ 94 Övriga rapporter 

Olle besvarar enkät om hjärtemånaden till Riksförbundet. Nya foldrar beställs av 

Olle och Barbro. 
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§ 95 Förbunds/distrikts info 

Länsföreningen har årsmöte 8 mars kl. 10.00 i Uppsala. Inget styrelsemöte är så 

vitt känt inplanerat dessförinnan. 

John rapporterade från senaste styrelsemötet i länsföreningen. Länsföreningen 

planerar att genomföra utbildning för förtroendevalda. 

Riksförbundets nya hemsida är klar från och med 19 januari enligt utsänd 

information. Raymond och Olle har gått kurs men ytterligare utbildning kommer 

att behövas. 

 

§ 96 Nästa styrelsemöte 

Nästa ordinarie möte planeras till den 5 april (OBS! tisdag) kl. 13.00, 

Vinkelboda. Siv bjuder på fika.  

 

§ 97 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

 

§ 98 Mötets avslutande 

Olle tackade de närvarande för visat intresse, förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Barbro Mattsson            Olle Andersson                Raymond Bohlok 

sekreterare    ordförande       justerare 

  

 


