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PROTOKOLL 

 

Fört vid styrelsemöte. 

Datum Tisdag 6 september 2016 

Tid Klockan 13.00 – 15.30 

Plats Vinkelboda, Östhammar  

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Mattsson, sekreterare 

  Raymond Bohlok 

  John Arekrantz 

  Reeli Bendiksen 

  Siv Westerberg   

 

  

§ 43 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 44 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Reeli jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 45 Föregående protokoll 

Protokoll från den 7 juni gicks igenom. 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 46 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 47 Ekonomi 

Bertil delade ut en resultat- och balansrapport per den 5 september.  

Beslut: 

- Att lotteripengar ska bokföras. 

- Att godkänna rapporten. 

 

§ 48 Status på vår hemsida 

Raymond har uppdaterat hemsidan. Kalender ska läggas in. 

Beslut: 

- Att godkänna rapporten. 
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§ 49 Hälsans Stig 

Olle promenerade runt Hälsans stig den 31 juli. Alla skyltar är i gott skick. 

Turistbyrån har kartor att dela ut och det finns även kartor på andra strategiska 

platser. Till våren ska vi göra en uppdatering av skyltar. 

 

§ 50 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Sedan föregående styrelsemöte har följande aktiviteter genomförts: 

 Gemensamma promenader med STF har genomförts sista söndagen i 

varje månad med början i juni, tyvärr med lågt deltagande. 

 14 juni. 10 medlemmar från Östhammar deltog i den av föreningen i 

Norduppland anordnade utflykten till Tierp med guidade visningar av 

Tierps järngjuteri samt Nostalgimuseet i Strömsberg. Utflykten var 

mycket lyckad. 

 15 juni. Föreningen deltog vid invigningen av Smultronstället på 

Krutudden i Östhammar. I kommunens invigningsprogram ingick en 

promenad längs Hälsans Stig. En handfull personer deltog i promenaden, 

de flesta från vår förening. 

 18 juni. Traditionsenligt deltog vi med informationstält och lottförsäljning 

i Rodhen Marknad. Det var uruselt väder och få besökare. Vid tolvtiden 

fick vi komma in i Missionskyrkan dit torghandeln flyttat in p.g.a. vädret. 

Eftersom många marknadskunder också sökte skydd kunde vi snabbt sälja 

slut på lotterna.  

 20 juni. HRF anordnade en båtresa i skärgården utanför Gräsö till vilken 

även vår förening var inbjudna att delta. Bra väder och många historier 

gjorde att deltagarna tyckte det var en rolig och trevlig tur. 

  

§ 51 Genomgång av planerade aktiviteter 

Under hösten planerar vi att genomföra följande aktiviteter: 

 Promenader längs Hälsans Stig sista söndagen i september och troligtvis 

även i oktober. 

 Konferens i Uppsala onsdag den 28 september under rubriken ”Forskning 

pågår”. Ämnet är funktionshinder i samhället. Arrangör är 

Regionförbundet och Centrum för forskning om funktionshinder. 

Anmälan senast den 18 september via länken: 

 http://goo.gl/forms/ZecCj2bCetzUzEGH2  eller via Regionförbundets 

hemsida:  www.regionuppsala.se<www.regionuppsala.se%20.  

 HSO har kallat till ett planeringsmöte för att diskutera olika förslag till 

föreningsgemensamma aktiviteter. Vi kommer givetvis att delta både i 

planeringsmötet och i de aktiviteter som kan bli resultatet av kreativa 

förslag.  

http://goo.gl/forms/ZecCj2bCetzUzEGH2
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 Öppet styrelsemöte i november där vi förhoppningsvis kan få idéer på 

aktiviteter som medlemmarna vill att vi ska genomföra. 

 Julbord till subventionerat pris, eventuellt tillsammans med SRF och 

andra föreningar. 

 Höstutflykt till Alunda 15 oktober, kl. 11-14. På programmet står besök 

vid Alunda Gjuteri samt föredrag av arkeolog som berättar om 

utgrävningarna längs väg 288. Fika på Konditoriet i Alunda. 

 Föreningen ska uppmärksamma KOL-dagen den 16 november (onsdag) 

vid Östhammars vårdcentrum. Raymond kontaktar Astma/KOL-

sköterskan om denna aktivitet. Föreningsrepresentanter är Olle, Barbro 

och Raymond. 

 

§ 52 Ärenden till KRF och HSO 

KRF har möte den 12 september. Föreningen har inga frågor till KRF. 

HSO har ordförandemöte 14 september. Vi ska då ta upp förslaget om 

gemensamt julbord. Olle och Barbro deltar. 

 

§ 53 Övriga rapporter 

Frågan frångicks då det inte fanns några övriga rapporter att redovisa. 

 

§ 54 Information från Riksförbundet och Länsföreningen 

Det finns inget nytt att rapportera sedan föregående styrelsemöte. 

Länsföreningen har styrelsemöte den 4 oktober, Olle deltar.  

 

§ 55 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte planeras till onsdag 2 november, kl. 13-15 i fritidsgården i 

Vinkelboda. Till detta styrelsemöte inbjuds alla medlemmar att delta och lämna 

förslag på föreningsaktiviteter, se § 51 ovan. Det därpå följande styrelsemötet 

planeras till onsdag 14 december, kl. 13-15, i Vinkelboda. 

 

§ 56 Övriga frågor 

Bertil visade HjärtLungs hemsida, och föreningens egen hemsida. 

 

§ 57 Mötets avslutande 

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

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Mattsson     Olle Andersson                   Reeli Bendiksen 

Sekreterare                        ordförande                          justerare 

 


