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PROTOKOLL 

 

 

Fört vid styrelsemöte.  

Datum Tisdag 28 mars 2017 

Tid Klockan 13.00 – 15.00  

Plats Konferensrum Ormön i kommunhuset  

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Andin Mattsson, sekreterare 

  Reeli Bendiksen 

  Raymond Bohlok 

  Siv Westerberg 

Övriga:  Sigge Mattsson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Raymond jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet 25 februari och protokollet från 

det ordinarie styrelsemötet den 18 januari gicks igenom. 

Beslut: 

- Att lägga protokollet från den 18 januari och protokollet från det 

konstituerande styrelsemötet till handlingarna. 

 

Årsmötesprotokollet är fastställt. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 5 Ekonomi 

Bertil delade ut en resultat- och balansräkning per den 21 mars. 

Medlemsavgifter har kommit in från förbundet. Kommunalt bidrag och 

aktivitetsstödet från Länsföreningen har utbetalats. Medlemsavgifter har betalats 

till Folkrörelsearkivet och Länsföreningen. 
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Beslut: 

- Att godkänna rapporten. 

 

§ 6 Status på vår hemsida 

Hemsidan är uppdaterad. 

Årsmötesprotokollet skall läggas ut på hemsidan under rubriken 

Årsmöteshandlingar och Årsmötesprotokoll. 

 

§ 7 Hälsans Stig 

Frågan frångicks. 

 

§ 8 Rapportering av genomförda aktiviteter 

 Besöket på Vikingamuseet i Gamla Uppsala den 21 januari samlade 10 

deltagare. 

 Årsmötet samlade 13 deltagare, med Lennart Johansson som gäst och 

mötesordförande. 

 Vår förening var representerad genom Siv och Olle vid seminariet om 

Hjärtsvikt på Akademiska sjukhuset den 7 februari. Ca 100 personer 

lyssnade till hjärtläkare Gabriel Arefalk och en paneldiskussion med 

representanter från Socialdemokraterna och Liberalerna.  

 Barbro uppmärksammade Hjärtemånaden på Alla Hjärtans dag 14 

februari tillsammans med personal från Primärvården på Östhammars 

vårdcentrum. 

 

§ 9 Genomgång av planerade aktiviteter  

 7 april håller HSOs årsmöte i Bruksgymnasiets lokaler i Gimo. Efter 

årsmötet är det en vårfest till vilken alla medlemmar i HSO-föreningarna 

som föranmält sig är välkomna. Bruksgymnasiets restaurangskola står för 

maten. 

 25 maj ska vi genomföra vårens inspektion av Hälsans Stig. 

Inspektionspromenaden avslutas med en sopplunch. Vi samlas klockan 

10.00 på parkeringen vid Sjötorget. Styrelsemöte efter promenaden 

hemma hos Olle. 

 13 juni är det dags för utflykt tillsammans med Tierpsföreningen. 

Utflykten börjar på Modelljärnvägenshus klockan 10. Olle kontaktar 

Modelljärnvägens hus och Barbro kontaktar Gärdebyn angående lunch kl 

13.00. Ca 20 deltagare. Sista anmälningsdag den 1 juni. 

 Med start den 7 juni ska vi erbjuda medlemmarna gemensamma 

promenader längs Hälsans Stig 1 ggr/vecka under sommaren. Någon från 

styrelsen kommer att vara på plats varje onsdag kl 18.00 med start den 7 

juni. Samling på Sjötorgets parkering. 
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 17 juni ska vi delta med lotterier och information om vår verksamhet på 

Rodhen marknad. Olle anmäler att vi vill delta. 

 

§ 10 Ärenden till KRF och HSO 

KRF/ har möte den 24 april.  

HSO/ gör ett uttalande på årsmötet angående eventuell stängning av nattakuten. 

Olle och Inga Alm hjälps åt att skriva uttalandet. 

 

§ 11 Övriga rapporter  

Utbildning gällande medlemsregistret kommer att bli i Enköping, 22 maj. 

Raymond meddelar Olle om han kan gå utbildningen. 

 

§ 12 Förbunds-/Länsinformation 

Länsföreningen/ nytt datum för årsmötet är 30 mars. Reseersättning utgår för 

ombud till årsmötet.  

Föreningen kan få bidrag för aktiviteter som man utan ekonomiskt stöd inte 

skulle kunna genomföra.  

 

§ 13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte den 25 maj hemma hos Olle efter promenad och sopplunch. 

 

§ 14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Olle tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat. 

 

Efter mötet tittade vi på två filmer, en om hjärtsvikt och den andra om diagnosen 

KOL. 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Andin Mattsson  Olle Andersson 

Sekrteterare   ordförande 

 

 

 

 

Raymond Bohlok 

justerare  

 


