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PROTOKOLL 

 

 

Fört vid styrelsemöte.   

Datum 7 juni 2016 

Tid 12.00 – 13.30 

Plats Vinkelboda, Östhammar  

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Mattsson, sekreterare 

  Raymond Bohlok 

  Siv Westerberg 

  Reeli Bendiksen 

  John Arekrantz 

Övriga:  Sigge Mattsson 

  

 

§ 28 Mötets öppnande 

 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 29 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Arne jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 30 Föregående protokoll 

Protokoll från den 5 april, godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 31 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 32 Ekonomi 

En resultat- och balansräkning per dags dato delades ut. Bertil redogjorde för 

ekonomiska läget. En påminnelse till Credentia skall skickas ut om inte 

betalning inkommit inom överenskommen tid. 

Beslut: 

- Att godkänna rapporten. 
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§ 33 Status på vår hemsida 

Raymond har bokat tid med Peter Eng på riksförbundet för att uppdatera vår 

hemsida. En kurs planeras till hösten för alla lokalföreningar i länet. 

 

§ 34 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Vid söndagspromenaden utefter Hälsans Stig tillsammans med STF 24 april 

deltog fem och den 29 maj endast en person. Se även planerade aktiviteter 

nedan. 

 

§ 35 Genomgång av planerade aktiviteter  

1. De gemensamma promenaderna med STF under sommaren på varje sista 

söndag i juni, juli, augusti och september. 

2. 14 juni. Utflykt tillsammans med Tierpsföreningen, 10 anmälda från oss. 

Samåkning ordnas.  

3. 15 juni. Vi deltar aktivt vid invigning av Krutudden som Smultronställe 

och tillgänglig badplats i Östhammar. Invigningen avslutas med en 

promenad längs Hälsans Stig. Från föreningens styrelse deltar 6 personer. 

4. 18 juni Rodhen Marknad. Lotter 10 kr/st. Resning av tält; Barbro, Sigge, 

Alec, Olle. Kl. 10 – 12 Raymond, Arne. Kl. 12-14 Inga o Bertil. 14- Olle 

o Reeli packar ihop. 

5. 20 juni. Båtresa tillsammans med HRF.  Anmälan till Arne Westerberg 

senast 17 juni. 

  

§ 36 Ärenden till KFR och HSO 

KFR/ har referesgrupp möte i aug. Inga frågor fanns. 

HSO/ ska byta namn på riksplanet. 

 

§ 37 Åtgärder Hälsans Stig 

Olle har reparerat de skyltar som var trasiga. Extra skyltmaterial har anskaffats 

för att ha hemma. Olle bemyndigas att besvara en enkät från riksförbundet 

gällande status på Hälsans Stigar. 

 

§ 38 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter fanns. 

 

§ 39 Förbunds/distrikts info 

Länsföreningen hade styrelsemöte den 17 maj. Följande noterades: 

 Enköpingsföreningen fyller 60 år och Uppsala föreningen 75 år. 

 Sponsrad föreläsning om KOL har genomförts i Enköping med dålig 

uppslutning från allmänheten.  

 Sponsrad föreläsning, troligen om hjärtsvikt, planeras till hösten, antingen 

i Tierp eller Österbybruk. 
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 Länsföreningen kommer att med Riksförbundets kansli ta upp behovet av 

förnyad kurs i att underhålla lokalföreningarnas hemsidor. 

 Förslag till effektivare medlemsvärvning efterlyses. 

 

Riksförbundets ordinarie kongress genomfördes på Arons Borg i Bålsta 1-3 juni. 

Olle deltog som ombud ett av de två ombud som Uppsala län har rätt till. 

Följande noterades: 

 Totalt deltog 63 ombud. Kongressen var välorganiserad och genomfördes 

på ett bra sätt.  

 Alla motioner behandlades på ett just sätt och utan onödig debatt. I 

samtliga fall bifölls styrelsens förslag till behandling av motionerna. 

 Inger Ros omvaldes till ordförande för Riksförbundet. De kommande tre 

åren blir därmed hennes tre sista som förbundsordförande. Uppsala 

Länsförenings ordförande Allan Larsson valdes, mot valberedningens 

förslag, till 2:e vice ordförande. Olle bedömer att detta är till fördel för 

lokalföreningarna i Uppsala Län. I övrigt utföll valen till styrelsen på ett 

sådant sätt att vissa stora länsföreningar numera saknar representation i 

styrelsen, exempelvis Västra Götaland som med nästan 6000 medlemmar 

är en av de största länsföreningarna. 

 Riksförbundet håller på med en översyn av läns- och lokalföreningarnas 

organisation. En organisationskommitté har utrett frågan på uppdrag av 

2013 års kongress. Kommittén har ställt upp fyra alternativ som nu ska 

utredas ytterligare så att beslut kan tas vid 2019 års ordinarie kongress. De 

fyra förslagen är: 

o Bibehålla nuvarande organisation utan ytterligare åtgärder. 

o Bibehålla nuvarande organisation men stärka länsföreningarnas 

position 

o Avskaffa länsföreningarna 

o Anpassa länsföreningarna till de eventuella storregioner som 

diskuteras i regering och riksdag. 

Dessa fyra förslag diskuterades i en workshop under kongressen. 

Resultatet av diskussionerna distribueras av Olle och via Barbro till 

samtliga i styrelsen. 

 En dam som varit medlem i Riksförbundet sedan 1955 berättade ”sitt livs 

historia” och vad föreningen betytt för henne. Hon berättade på ett 

fängslande och humoristiskt sätt vilket berörde alla kongressdeltagare. 

 Flera intressanta föredrag hölls under kongressen. Några kommer säkert 

att tas upp i STATUS tillsammans med ett utförligare reportage om 

kongressen. Noterbart är att Riksförbundet och lokalföreningarna bara 

organiserar 3 % av alla hjärt- eller lungsjuka som ”platsar” som 

medlemmar. Rekryteringsbasen för nya medlemmar är således stor!  

 



c/o Barbro Mattsson  Marmavägen 25  747 30 Alunda 

Telefon: 070 2254985 

e-post   info.hjartlung@gmail.com 

Några andra kloka ord som sades från talarstolen var: ”Det som stressar oss är 

det ogjorda”. Tänkvärt! 

 

§ 40 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte 6 september kl. 13.00. Plats Vinkelboda konferensrum. 

Bertil är fikaansvarig. 

 

§ 41 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 42 Mötets avslutande 

Olle tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  Styrelsen 

önskade varandra en skön sommar. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Barbro Mattsson           Olle Andersson                  Arne Westerberg 

Sekreterare                              ordförande                         justerare 

  


