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                             PROTOKOLL 

 

Fört vid styrelsemöte 

Datum 5 april 2016 

Tid klockan 11.00  - 12.15 

Plats Vinkelboda, Östhammar  

  

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande  

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Mattsson, sekreterare 

  Raymond Bohlok 

  Siv Westerberg 

  John Arekrantz 

  Reeli Bendiksen 

   

 

 

§ 15 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 16 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 17 Föregående protokoll 

Protokoll från den 15 januari gicks igenom. 

Protokoll från konstituerande möte gicks igenom 

Beslut: 

- Att lägga protokollen med godkännande till handlingarna. 

 

§ 18 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget till dagordning. 

 

§ 19 Ekonomi  

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

Bertil redogjorde för det ekonomiska läget. 

Beslut: 

- Att godkänna rapporten. 
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§ 20 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Inför dagens sammanträde har styrelsen promenerat runt Hälsans Stig för 

inspektion efter vintern.  

En skylt behöver bytas ut, en repareras och dessutom behövs en komplettering 

på ett ställe. De skadade skyltarna finns på vägen ut mot krutudden, mitt emot de 

nybyggda husen som Credentia uppfört. Skyltarna var skadade redan förra året 

men eftersom byggverksamheten då var intensiv var det bäst att vänta med 

åtgärder till i år. Vi skrev även ett brev till Credentia där vi påpekade skadorna 

och bad om ekonomisk ersättning. Credentia har inte besvarat brevet. Vi skriver 

därför ett nytt brev med kopia till Östhammars kommun. 

 

§ 21 Genomgång av planerade aktiviteter  

Första gemensamma promenaden tillsammans med STF den 24 april, nästa 

planerade promenaden den 29 maj. Promenaderna utgår kl. 10.00 från Sjötorget. 

 

Gemensam utflykt med Tierpsföreningen den 14 juni. Sista anmälningsdag den 

31 maj till Olle. På programmet: Gemensamt fika, Nostalgimuseum i 

Strömsberg och guidad tur i Tierps Järnbruk samt gemensam luch. Kostnad 200 

kr/pers. Samåkning rekommenderas. 

 

Rodhen Marknad 18 juni. Olle ”tigger” vinster. 

 

HRF, genom Arne Westerberg, erbjuder vår förenings medlemmar att följa med 

på en sjötur från Öregrund. Avgiften är 300 kronor per person. Datum meddelas 

senare och anges i nästa Medlemsinfo. 

 

§ 22 Ärenden till KRF och HSO 

KRF/ har möte den 25 april.   

HSO/ har årsmöte den 19 april. 

 

Hörselslingor i kommunen ska inventeras igen. 

 

§ 23 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter fanns. 

 

§ 24 Förbunds/distrikts info 

Distrikt/ haft årsmöte den 8 mars. Olle valdes till ombud vid kongressen. 1-3 

juni i Bålsta. 

Förbund/ Kallelse till EVO och SO (studieorg) konferens den 8-11 september i 

Stockholm. 
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Ett företag som heter SOND har tagit fram ett nytt vattengymnastikprogram som 

föreningar eller medlemmar kan köpa till rabatterat pris, se www.sond.nu eller 

ring 0320-92355 för ytterligare information. Olle har giltiga rabattkoder. 

Förbundet har lagt ut två filmer på sin Youtubesida, en om hjärtsvikt och en om 

förmaksflimmer. Länkar till filmerna: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ8C7oN19P8 och  

 
https://www.youtube.com/watch?v=A0-CGsbqkB4 

 

Förbundet har också tagit fram en ny broschyr om förmaksflimmer där 

biträdande överläkare Kristina Hagwall berättar ingående om sjukdomen. 

Broschyren kan beställas via Barbro. 

 

§ 25 Nästa styrelsemöte 

Planeras till den 7 juni kl 14.00, plats Vinkelboda. Fika Olle. 

 

§ 26 Övriga frågor 

Förbundets nya Hemsida har tagits i drift. Olle och Raymond kommer att 

uppdatera vår hemsida den 19 april. 

 

Savalen Fjellhotell & SPA i Norge bjuder i samarbete med det norska 

riksförbundet för hjärt- lungsjuka in till en Hjärtlungvecka på Savalen 24-28 

oktober. Priset är 3290:- NOK med helpension, aktiviteter och föredrag. 

Kontakta Olle för info eller gå in på www.savalen.no eller ring +47 62471717. 

 

§ 27 Mötets avslutande 

Olle tackade för visat intresse, förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Barbro Mattsson    Olle Andersson       Raymond Bohlok 

Sekreterare                       ordförande                        justerare 
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