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Protokoll fört vid styrelsemöte 12 maj 2020 

Tid: ca 11.30 – 12.00 

Plats: Kafé Kajen 7 i Östhammar 

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

 Bertil Alm, kassör 

 Peggy Rohdin, sekreterare 

 

Anmält förhinder: Arne Westerberg, Siv Westerberg och Nils-Olov Andersson. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Olle hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. På grund av de 

restriktioner som införts gällande smittorisken för corona-viruset hölls styrelsemötet 

utomhus i anslutning till inspektionen av Hälsans Stig. 

 

§ 2 Val av protokollsjusterare  

Beslut: 

− Att Peggy jämte ordförande justerar protokollet. 

  

§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll kunde inte behandlas eftersom styrelsemötet hölls utomhus. 

Protokollet från 23 januari och protokollet från det konstituerande styrelsemötet från 

29 februari får därför behandlas vid ett kommande styrelsemöte. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Beslut: 

− -Att följa det utsända förslaget. 

 

§ 5 Ekonomi 

Bertil meddelade att vi fått bidrag till HLR-dockan från länsförbundet och kommunen 

på vartdera 1 435, totalt 2 870 kronor. Vi har också fått föreningsbidrag från 

kommunen på 1 150 kr. Medlemsavgifter har erhållits från förbundet på 3 120 kr. 

SRF Östhammar har till minne av Einar Blomkvist lämnat ett bidrag till HjärtLung på 

400 kr. Föreningens behållning är för närvarande ca 48 500 kronor 

Beslut: 

− Att godkänna rapporten. 

 

En åtgärd som restar är anmälan om namnbyte till Skatteverket. 
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§ 6 Status på vår hemsida 

Hemsidan är uppdaterad avseende medlemsblad och protokoll. Peggy Rohdin har gått 

kursen ”att föra hemsida” men har inte kunnat praktisera sina kunskaper tillsammans 

med Olle på grund av restriktionerna gällande corona-viruset. 

Beslut: 

− Att godkänna rapporten. 

 

§ 7 Hälsans Stig 

Närvarande vid styrelsemötet inspekterade Stigen och kunde konstatera att ytterligare 

några dekaler bliv ”solblekta” och behöver ersättas. Till vår bestörtning har 

kommunen tagit ner den stora informationstavlan vid gångbron mot Krutudden. 

Borttagandet av informationstavlan är anmält som ett ”ärende” till kommunen och 

kommer att påtalas i föreningens årsrapport till kommunen. Eftersom en ny gata, 

Terrilörsgatan, tillkommit vid de nya husen utefter Stångörsgatan behöver 

skyltningen där göras om. 

Beslut: 

− Att godkänna rapporten. Olle ges i uppdrag att via brev rapportera till 

kommunen samt beställa erforderligt skyltmaterial.  

 

§ 8 Uppföljning av planen för medlemsrekrytering 

Föreningen har för närvarande 35 medlemmar. Det är ett medlemstapp på tre 

personer sedan årsskiftet. Två personer har flyttat från kommunen och en medlem är 

avregistrerad. 

 

Affischering på samtliga vårdcentraler i kommunen Affischering i Österby är 

genomförd vilket innebär att det ska finnas affischer på alla öppna vårdcentraler i 

kommunen. 

Av de åtgärder som ingår i vår rekryteringsplan återstår följande: 

1. 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.  

2. Aktivering av konto på Facebook. (Bertil) 

 

Fler inplastade affischer har tagits fram och finns tillgängliga att sätta upp på 

anslagstavlor i kommunen. 

Medlemsregistret är uppdaterat avseende styrelse och andra befattningshavare efter 

årsmötet. 

Beslut: 

− Att godkänna redovisningen.  
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§ 9 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Den 13 februari var Olle i Österbybruk och informerade om föreningen vid apoteket 

Hjärtat och på vårdcentralen. Olle blev väl mottagen på bägge ställena och lämnade 

broschyrer om föreningen samt satte upp informationsaffischen på vårdcentralens 

anslagstavla. 

 

Den 29 februari genomfördes föreningens årsmöte i församlingshemmet i Börstil. 

Innan årsmötet åt vi en gemensam lunch. Siv Westerberg hade ordnat med en mycket 

delikat smörgåstårta samt hembakade kakor till kaffet. Ett stort tack till Siv! Till 

ordförande för årsmötet valdes Lars O Holmgren. Åtta medlemmar deltog i årsmötet. 

 

Övriga inplanerade aktiviteter under våren och sommaren är inställda på grund av 

den rådande corona-pandemin. Föreningen har dock inte fått formellt besked när det 

gäller Rohden marknad men förutsätter att även den ställs in. 

 

§ 10 Genomgång av planerade aktiviteter 

Tillsvidare är inga aktiviteter inplanerade, se § 9 ovan. 

 

§ 11 Medverkan i orienteringstävlingen O-ringen 2020 

Tillsammans med Uppsalaföreningen skulle vi medverkat i orienteringstävlingen O-

ringen i vecka 30 i år. Tävlingen i Uppsala är nu flyttad till 2021 och vårt och 

Uppsalaföreningens åtaganden kvarstår men flyttas fram ett år. 

 

En utbildningsomgång han genomföras den 10 februari innan beslutet om 

framflyttning kom. 13 personer i O-ringens ledningsgrupp fick då en mycket 

uppskattad träning i HLR. En artikel om utbildningen kommer att finnas med i ett 

kommande nummer av STATUS. 

 

Riksförbundet har meddelat att vi i stort sett kommer att få alla de trycksaker och 

”give aways” som vi önskat.  

 

§ 12 Ärenden till KRF och HSO 

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

 

§ 13 Övriga rapporter 

Det fanns inga övriga rapporter varför punkten frångicks. 

 

§ 14 Förbunds- / Länsinformation 

Länsföreningen senaste styrelsemöte hölls 11 februari. Länsföreningens årsmöte har 

flyttats fram till tisdag 26 maj på grund av corona-pandemin. Årsmötet genomförs 

med ett fåtal fysiskt närvarande personer och med ombuden tillgängliga på telefon. 

Hur deltagande via telefon ska genomföras är inte klarställt ännu. Som framgick vid 
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årsmötet tappar vi en plats i länsföreningens styrelse eftersom de nya stadgarna 

begränsar det totala antalet styrelsemedlemmar. 

 

§ 15 Nästa möte  

Dag och tid för nästa styrelsemöte kan tillsvidare inte bestämmas. Olle kallar till 

styrelsemöte efter sommaren. 

 

 

§ 16 Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor varför punkten frångicks. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

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

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Olle Andersson 

ordförande  

 

 

 

Peggy Rohdin 

Justerare 


