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PROTOKOLL 

 

Fört vid styrelsemöte. 

Datum Torsdag 25 maj 2017 

Tid klockan 13.00 – 14.30   

Plats Hemma hos Olle  

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Andin Mattsson, sekreterare 

  Siv Westerberg 

  Reeli Bendiksen 

   Inga Alm, valberedare 

Anmält förhinder: Raymond Bohlok 

  

 

§ 16 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen, förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 17 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Reeli jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 18 Föregående protokoll 

Protokoll från den 28 mars gicks igenom. 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 19 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget till dagordning. 

 

§ 20 Ekonomi 

Bertil delade ut en resultat- och balansrapport per den 24 maj. 

Beslut: 

- Att godkänna rapporten. 

 

§ 21 Status på vår hemsida 

Frågan frångicks. 
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§ 22 Hälsans Stig 

Vid dagens promenad uppdagades ett fåtal skavanker på våra skyltar. Olle 

åtgärdar. Olle skickar in en rapport till Kultur-Fritids förvaltningen att vi har sett 

över samtliga skyltar.  

 

§ 23 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Ett flertal medlemmar deltog på HSOs middag efter årsmötet. 

 

§ 24 Genomgång av planerade aktiviteter  

1 juni Östhammarsfjärdens dag, Arne representerar föreningen. 

 

13 juni.Besöka Modelljärnvägens Hus i Alunda tillsammans med 

Tierpsföreningen  

 

17 juni Rodhen marknad. 8-10 Olle, Barbro o Sigge. 10-12 ??   12-14 Siv o 

Arne, 14-16 Olle o Raymond. 

 

Varje onsdag under sommaren samling Sjötorget kl 18.00 för gemensam 

promenad längs Hälsans Stig. 

 

§ 25 Ärenden till KRF och HSO 

KFR/ Inget referensgruppmöte inför rådsmötet i september. 

Inga frågor till HSO. 

 

§ 26 Övriga rapporter 

Rekommenderas att alla läser igenom remiss för Äldreplan 2018-2022. 

 

Olle har fått ett svar från regionrådet Marlena Ranch på vårt brev angående 

stängning av nattjour i Östhammar. Olle skriver ett ytterligare brev om önskemål 

om förbättring av primärvården, en hjärtsköterska. Idag finns en KOL sköterska. 

 

§ 27 Förbunds-/ länsförenings rapport 

Ett studiecirkel material har skickats ut från förbundet Stress – Hur bra kan du 

må?. 

Hjärtguiden utskick från förbundet. Region Uppsala har gett ut Hjärtguiden, 

finns ingen hjärtskola på Akademiska idag. 

 

Ordförande möte i Uppsala den 2 maj. Styrelsemöte den 15 maj med 

länsföreningen. Föreningen får kritik för att vi inte har motionsgrupper. Lågt 

medlemsantal, ingen rekryteringsbank för nya i styrelsen. 

 

Olle intervjuades av riksförbundet. Vi uppmanas att använda riksförbundets 

ekonomiprogram och lägga upp på hemsidan. 
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- Plan för medlemsvärvning 

Tas upp på mötet i september. 

 

- Möte med förtroendevalda  

Alla som sitter i styrelser i lokala föreningar bjuds in till den 3 oktober kl 12-17. 

Plats Träffpunkten i gamla Tingshuset Uppsala. 

På programmet  ……    Extern föredragshållare- Olle kommer med förslag. 

Kurs om medlemsregistret i Enköping ingen deltog från vår förening. 

 

§ 28 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte planeras till den 20 september kl 11.00 Vinkelboda. 

 

§ 29 Övriga frågor 

Barbro meddelade att familjen flyttar från Östhammars kommun under hösten.  

 

§ 30 Mötets avslutande 

Olle tackade de närvarande, förklarade mötet för avslutat. Styrelsen tackade för 

gott kaffe med dopp och tidigare lunchen på Adas Café. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Barbro Andin Mattsson  Olle Andersson 

Sekreterare    ordförande 

 

 

 

Reeli Bendiksen 

justerare 

 
  

  

 


