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 PROTOKOLL 

 

Fört vid styrelsemöte 

Datum Onsdag 20 september 2017 

Tid klockan 11.00 – 15.00 

Plats Konferensrum Örskär, kommunhuset 

 

 

Närvarande; Olle Andersson, ordförande 

  Arne Westerberg, vice ordförande 

  Bertil Alm, kassör 

  Barbro Andin Mattsson, sekreterare 

  Reeli Bendiksen 

  Siv Westerberg 

 

 

§ 31 Mötets öppnande 

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 32 Val av protokollsjusterare 

Beslut: 

- Att Bertil jämte ordförande justerar protokollet. 

 

§ 33 Föregående protokoll 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet från den 25 maj och lägga det till handlingarna. 

 

§ 34 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

- Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 35 Ekonomi 

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

Beslut: 

- Att godkänna rapporten. 

 

§ 36 Status på vår hemsida 

Hemsidan har uppdaterats med protokoll från den 25 maj. 
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§ 37 Hälsans Stig 

Hälsans stig har promenerats för översyn efter vintern. I samband med 

promenaden, som var öppen för alla medlemmar, bjöd föreningen på sopplunch. 

Några mindre skador och kompletteringar har senare genomförts. Rapport har. 

skickats till Fritidsförvaltningen 

 

§ 38 Plan för medlemsvärvning 

En plan för medlemsvärvning har tagits fram. Planen omfattar 12 åtgärder. Efter 

diskussion och komplettering med bl.a. prioritering, ansvarig för respektive 

åtgärd samt kostnader togs följande beslut: 

 Planen godkänns och ska presenteras för styrelsen i Länsföreningen 

vid dess kommande möte.  

Planen bifogas protokollet. 

 

§ 39 Rapportering av genomförda aktiviteter 

1 juni. Arne representerade föreningen vid den av kommunen anordnade 

Östhammarsfjärdens dag. Det var en mycket blåsig tillställning. 

13 juni. Utflykt till Modelljärnvägens Hus tillsammans med Tierpsföreningen 

och gemensam lunch vid Gärdebyns golfbana.  

17 juni Vi var representerade vid Rohden marknad för information om vår 

verksamhet, medlemsrekrytering samt lotteri på 2 fruktkorgar skänkta av Coop 

Extra och ICA. 

På Onsdagskvällar under sommaren har medlemmar och andra kunnat 

promenera i sällskap längs Hälsans Stig. Uppslutningen var dålig vid de 

tillfällen Olle promenerade 

 

§ 40 Genomgång av planerade aktiviteter 

Tillsvidare fokuserar styrelsen på att genomföra planen för medlemsrekrytering. 

Andra aktiviteter anordnade i egen regi får därför tillsvidare stå tillbaka.  

  

§ 41 Ärenden till KRF och HSO 

HSO/ Vid nästkommande styrelsemöte ska vi lägga fram förslag om ökad 

samordning av aktiviteter och föreslå någon form av gemensamt kalendarium. 

Vid kommande utflykter ska vi, när det är lämpligt, bjuda in andra föreningar. 

KRF/ Barbro begärt entledigande från och med 1 oktober. 

 

§ 42 Övriga rapporter 
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Olle har skrivit brev till Sjukvårdsstyrelsen i Region Uppsala angående 

stängningen av nattakuten i Östhammar (och Tierp). I ett mail har 

Sjukvårdsstyrelsen meddelat att man tagit tillbaka förslaget och behåller 

nuvarande öppettider dygnet runt. I mailet ber Sjukvårdsstyrelsen att de som 

lämnat synpunkter gärna får komma med förslag om förbättringar. Olle har 

därför skrivit ytterligare ett brev till Sjukvårdsstyrelsen med förslag att 

Vårdcentrum i regionens tätorter bör ha en särskilt utpekad hjärtsköterska. 

 

Föreningen har fått ett erbjudande om att sälja Bingolotter. Tillsvidare påtar vi 

oss inga ytterligare åtaganden och lämnar därför erbjudandet utan åtgärd. 

 

§ 43 Förbunds-/Länsinformation 

Möte med förtroendevalda 

Länsföreningen nästkommande styrelsemöte äger rum kommande vecka. 

Möte med förtroendevalda äger rum 12 oktober, preliminärt klockan 12-16 i 

Industriminnesföreningens lokaler på Salagatan i Uppsala. Anmälan om 

deltagande ska ske till Eva Eriksson senast 5 oktober. Prelimärt program: 

Information om Riksförbundet samt föredrag om och visning av 

Industriminnesföreningens samlingar. Länsföreningen står för resekostnader 

samt lunch. 

Från vår förening deltar preliminärt Olle, Bertil, Reeli och Siv. 

 

Övrig information 

7 - 15 oktober är Donationsveckan som kommer att uppmärksammas av 

Riksförbundet. 

16 oktober håller Riksförbundet en konferens för valberedare. Bertil informerar 

Inga som själv avgör om hon kan delta. 

Under november (”lungmånaden”) kommer KOL och andra lungsjukdomar att 

särskilt uppmärksammas av Riksförbundet. 

16 - 17 april 2018 håller Riksförbundet en konferens för samtliga ordföranden i 

läns- och lokalföreningar 

 

§ 44 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte planeras till den 19 oktober, kl 13.00, plats kommunhuset. 

Nästkommande möte därefter planeras till den 19 december, kl 13.00, plats 

kommunhuset. 

 

§ 45 Övriga frågor 

Riksförbundet ser helst att föreningen använder förbundets bokföringsprogram. 

Bertil tar kontakt. Swedbank har ett paket med bankgiro, Swisch mm. som kan 

vara intressant, Bertil tar kontakt. 
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Vår sekreterare, Barbro Andin Mattsson, flyttar från kommunen senare i höst. 

Det innebär att hon inte längre kan verka som styrelsemedlem i föreningen. 

Dagens styrelsemöte var därför det sista hon deltog i. Formellt kvarstår Barbro 

som medlem i styrelsen tills nästa årsmöte.  

 

Barbro var med och startade vår lokalförening 2005 och har varit föreningens 

sekreterare sedan dess och fram tills nu. Att hon lämnar Östhammar och vår 

förening innebär en stor förlust och det var med tungt hjärta som Olle tackade 

Barbro för hennes stöd och engagemang för vår förening och för 

funktionsnedsatta i allmänhet. Samtidigt önskar vi Barbro och hennes man, som 

också är medlem i vår förening, all lycka och välgång på deras nya boplats. 

Barbro avtackades med en gåva från föreningen. 

 

§ 46 Mötets avslutande 

Olle avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Barbro Andin Mattsson  Olle Andersson 

Sekreterare    ordförande 

 

 

 

Bertil Alm 

justerare 
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Plan för rekrytering av nya medlemmar till HjärtLung i Östhammar 
 

Planen antogs vid föreningens styrelsemöte 2017-09-20. 

 

Redan genomförda åtgärder 

1. Upprop till samtliga medlemmar i Östhammarsföreningen.  

Genomfört i början av september genom Medlemsinformation nr. 6. 

Ingen kostnad 

Ansvarig: Olle 

Prioritet 1 

2. Befintlig informationsfolder uppdateras och tas fram på svenska med sammanfattad 

information på finska, engelska, franska och arabiska.  

Troligen ingen kostnad. Tryckningen bör kunna sponsras av Forsmarks Kraftgrupp 

AB eller SKB. 

Ansvarig: Olle (sammanhållande), Bertil och Raymond. Arbetsmöte genomförs så 

snart som möjligt. 

3. Affischering på samtliga vårdcentraler i kommunen. Vi tar själva fram affisch i A4. 

Ingen kostnad 

Ansvarig: Olle (sammanhållande), Bertil och Raymond. Arbetsmöte genomförs så 

snart som möjligt. Samordnas med punkt 2 ovan. 

4. Samverkan med andra HSO-föreningar när det gäller social verksamhet samt varma 

bad, motionsaktiviteter mm. (närmast tillhands är Reumatikerna samt Astma/allergi) 

Ingen kostnad 

Ansvarig: Olle. Ärendet tas upp på HSO styrelsemöte 10 oktober. HSO ska också 

tipsas om folder på flera språk för att informera om vilka föreningar som finns i 

kommunen. 

5. Ringa alla befintliga medlemmar och fråga om värvningstips och om dom kan hjälpa 

till att få anhöriga, släkt och vänner att bli medlemmar. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Alla i styrelsen. Arbetsfördelning (”ringlistor”) behandlas vid nästa 

styrelsemöte 19 oktober. 

6. Samtal med Astma/KOL-sköterskan i Östhammar om hur vi kan samverka. Vid 

träffen ska även KOL-pärmen diskuteras. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 
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Prioritet 2 

7. Artikel i Uppsala Nya Tidning (UNT). Olle tar kontakt med redaktör Josef Nylén i 

september/oktober. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

8. Kontakt tas med ”Företag i samverkan” i Östhammars kommun för att inventera vilka 

som har hjärtstartare. Vi ska försöka intressera företagarna att publicera en 

sammanställning över vilka som har hjärtstartare och ”berömma” företagen i en 

annons i exempelvis UNT. 

Kostnad: 3000:- 

Ansvarig: Bertil 

Prioritet 3 

9. Annonsering i Annonsbladet och UNT 

Kostnad ca 3000:- 

Ansvarig: Olle (hur vi går vidare beror på hur diskussionen med Josef Nylén utfaller) 

10. Diskussion med kommunen om hur vi via deras kanaler kan ”marknadsföra” 

föreningen genom Hälsans Stig. Olle tar upp diskussionen med Peter Jansson. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

11. Brev till de stora företagen (Sandvik, Forsmarks Kraftgrupp och SKB) om hur vi 

skulle kunna hjälpa till med att förebygga ohälsa. Hur kan företagen hjälpa till med vår 

medlemsrekrytering. 

Kostnad: Ingen 

Ansvarig: Olle 

Prioritet 4 

12. Aktivering av konton på Facebook och Instagram. 

Oklart om vi klarar detta. Kräver resurs som vi idag saknar. 

Kostnad: Ingen eller låg 

Ansvarig: Bertil 

 

I tillägg till ovan planerade aktiviteter kommer vi att vara aktiva ute i samhället i samma 

omfattning som tidigare. Det innebär att vi kommer att uppmärksamma KOL-dagen, Alla 

hjärtans dag, Rohden marknad, Promenader utefter Hälsans stig, utflykter (bl.a. tillsammans 

med Norduppland) etc. Det bör noteras att antalet aktiva styrelsemedlemmar minskar 

2017/2018 vilket innebär en icke oväsentlig ökad arbetsbörda för de 3 till 4 mest aktiva 

styrelsemedlemmarna. 


