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Protokoll fört vid styrelsemöte 23 januari 2020 

Tid: 13.00 – 15.00 

Plats: Vinkelboda 

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

 Arne Westerberg, v. ordförande (del av tiden) 

 Bertil Alm, kassör 

 Peggy Rohdin 

 Siv Westerberg 

 Nils-Olov Andersson 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Olle hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 2 Val av protokollsjusterare  

Beslut: 

− Att Peggy jämte ordförande justerar protokollet. 

  

§ 3 Föregående protokoll 

Beslut: 

− Att godkänna protokollet från 10 december och lägga det till handlingarna.  

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

− -Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 5 Ekonomi 

Bertil meddelade att vi fått 2 640 kronor i medlemsavgifter från Riksförbundet. Bertil 

har köpt en rulle frimärken före portohöjningen. Kostnaden belastar dock 2020. 

Fakturan från Laerdal gällande HLR-dockan har kommit. Olle har skickat in vår 

ansökan om kommunalt bidrag och ansökan till Länsföreningen. Bägge 

ansökningarna avser 33 % av totalkostnaden. 

Beslut: 

− Att godkänna rapporten. 

 

§ 6 Status på vår hemsida 

Hemsidan är nu uppdaterad avseende medlemsblad och protokoll. En kurs om ”att 

föra hemsida” kommer att hållas i Uppsala onsdag 12 februari. Om det är möjligt 

kommer Peggy Rohdin att delta. 



 

Föreningen HjärtLung Östhammar  Organisationsnummer 802429-3352 Plusgiro: 429226-4  
 

2 

Beslut: 

− Att godkänna rapporten. 

 

§ 7 Hälsans Stig 

Inget särskilt finns att rapportera. 

 

§ 8 Uppföljning av planen för medlemsrekrytering 

Föreningen har för närvarande 38 medlemmar.  

 

Av de åtgärder som ingår i vår rekryteringsplan återstår följande: 

1. Affischering på samtliga vårdcentraler i kommunen Affischering i Österby 

återstår. (Olle). Affisch är dock uppsatt på anslagstavlan i centrala 

Österbybruk.  

2. Kontakt ska tas med ”Företag i samverkan” i Östhammars kommun för att 

inventera vilka som har hjärtstartare (Bertil). En inventering av vilka 

hjärtstartare i kommunen som är registrerade på HLR-rådets hemsida är 

genomförd. Det är bara en handfull hjärtstartare på företag som är registrerade.  

3. Aktivering av konto på Facebook. (Bertil) 

 

Fler inplastade affischer behöver tas fram och nya sättas upp på anslagstavlor i alla 

orter. 

Medlemsregistret ska uppdateras avseende styrelse och andra befattningshavare efter 

årsmötet. 

Beslut: 

− Att godkänna redovisningen.  

 

§ 9 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Den 17 december genomförde SRF en julbordsresa till Forsmark till vilken 

medlemmar i andra föreningar var inbjudna att delta. Från vår förening deltog en 

medlem. 

 

§ 10 Genomgång av planerade aktiviteter 

Huvudfokus ska ligga på att slutföra aktiviteterna i planen för medlemsrekrytering. 

Utöver dessa är följande aktiviteter planerade: 

− Vi ska uppmärksamma Alla hjärtans dag genom information vid vårdcentrum 

och/eller apoteket i Österbybruk den 13 februari.  

− Årsmötet blir den 29 februari. Årsmötet ska annonseras. Vi bjuder på 

smörgåstårta och kaffe. Föranmälan behövs. Se nedan. 

− Vi ska anordna en kurs i hjärtlungräddning (HLR) i anslutning till 

styrelsemötet 31 mars. Kursen ska annonseras. 

− Den 12 maj ska vi inspektera Hälsans Stig. Efter inspektionen äter vi 

gemensam lunch på Adas kafé varefter det blir ett ordinarie styrelsemöte. 
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− Den 9 juni är vi inbjudna av vår systerförening i Norduppland till en utflykt till 

Söderfors. 

− Den 13 juni ska vi sälja lotter och informera om vår verksamhet vid Rohden 

marknad i Östhammar.  

 

§ 11 Medverkan i orienteringstävlingen O-ringen 2020 

Tillsammans med Uppsalaföreningen kommer vi att medverka i orienteringstävlingen 

O-ringen, som hålls i Uppsalatrakten vecka 30. 

 

Den 21 januari hölls ett planeringsmöte i Uppsala. Vi satte samman en önskelista 

med trycksaker och ”give aways” som vi överlämnat till Riksförbundet. Vi kommer 

inte att begära något ekonomiskt stöd men prylarna i önskelistan vill vi få utan 

kostnad. Vi planerade också för den första HLR-utbildningen som ska genomföras 

den 10 februari. Det är 18 personer som för närvarande jobbar i O-ringen AB som ska 

få utbildning. 

 

Inga och Bertil erbjuder sig att delta i tältet under vecka 30. 

 

§ 11b Docka för HLR-utbildning 

Vi har köpt en docka för HLR-utbildning som är levererad. Dockan med skillguide 

fungerar bra och kommer att användas ”skarpt” vid HLR-utbildningen den 10 

februari. Ansökan om bidrag har lämnats till Östhammars kommun och till 

Länsföreningen. Bidragen ska, om de beviljas, täcka 66 % av kostnaden. 

 

§12 Årsmöte 

Årsmötet blir den 29 februari klockan 12. Siv ordnar med smörgåstårta som beräknas 

kosta 45 till 50 kronor per person. Besked om ungefärligt antal deltagare behöver 

lämnas till Siv senast fredag 21 februari. Mötet ska därför annonseras i annonsbladet i 

vecka 7. Olle skriver annonstext och beställer. 

Olle ska boka församlingsgården i Börstil. Olle ska också låna kommunens portabla 

hörselslinga till mötet. Olle fixar mjölk, kaffe och dricka. Siv ordnar med enkelt 

fikabröd. 

 

Verksamhetsberättelsen för 2019 är klar och påskriven av alla i styrelsen. 

Verksamhetsplan och budget för 2020 är uppdaterad enligt de synpunkter som 

framfördes vid föregående styrelsemöte. Bertil sammanställer bokslut för 2019 och 

lämnar bokföringen till revisorerna. Bokslut och revisorernas berättelse i PDF-format 

behöver skickas till Olle senast 200225. Olle kopierar alla handlingar och ett ”svep”. 

 

Olle har också tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2020. 
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§ 13 Ärenden till KRF och HSO 

Det fanns inga frågor att ta upp i KRF eller med HSO.  

 

§ 14 Övriga rapporter 

Det fanns inga övriga rapporter varför punkten frångicks. 

 

§ 15 Förbunds- / Länsinformation 

Länsföreningen senaste styrelsemöte hölls 7 november. Det planerade mötet 21 

januari är flyttat till 11 februari. Länsföreningens årsmöte blir onsdag 18 mars. Vi har 

rätt till fem representanter utöver Olle och Bertil (som inte får vara representanter 

eftersom de sitter i länsföreningens styrelse).  

 

§ 16 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte blir tisdag 31 mars 2020 klockan 13 i Vinkelboda. I anslutning till 

styrelsemötet genomförs en kurs i HLR, preliminärt mellan 14.00 och 16.30. 

 

Nästa styrelsemöte därefter blir tisdag 12 maj, i anslutning till inspektionen av 

Hälsans Stig.  

 

§ 17 Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor varför punkten frångicks. 

 

§ 18 Mötets avslutande 

Olle avslutade mötet och tackade alla för visat intresse samt önskade trevlig helg.  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Olle Andersson 

ordförande  

 

 

 

Peggy Rohdin 

Justerare 


