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Protokoll fört vid styrelsemöte 28 september 2020 

Tid Klockan 14.00  

Plats Konferensrummet i Vinkelboda 

 

Närvarande: Olle Andersson, ordförande 

Bertil Alm, kassör 

Peggy Rohdin, sekreterare 

 

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

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Olle hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

 Olle valdes till protokolljusterare. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Olle gick igenom protokollen från de styrelsemöten som hölls 23 

januari, 29 februari (konstituerande) samt 12 maj. Protokollen lades 

till handlingarna. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

 Beslut: att följa det utsända förslaget 

 

§ 5 Ekonomi 

Bertil meddelade att namnbytet är anmält till Skatteverket. 

Medlemsavgifter har erhållits löpande från Riksförbundet. 

Föreningens behållning är för närvarande 51 065 kronor. 

Beslut: att godkänna rapporten 

 

§ 6 Status på vår hemsida 

Uppdateringen är halvbra pga. corona-pandemin. Olle lägger upp 

protokollet från 12 maj. 

 

§ 7 Status Hälsans Stig 

Stora skylten vid bron till Krutudden, som saknades vid besiktningen 

12 maj, är återställd. 
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§ 8 Läget avseende medlemmar 

Per 1/9 var antalet medlemmar 35. Marianne Bredin avled den 20 

september. 

 

§ 9 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Samtliga medlemmar uppringdes under försommaren. Inga övriga 

aktiviteter har genomförts pga corona-pandemin. 

 

§ 10 Planerade aktiviteter. 

Om det är möjligt ska vi genomföra en Hjärt-Lungräddningskurs. 

Kursen planeras till 12 november klockan 17 till 19 i 

”Fritidsgårdslokalen” i Vinkelboda. Olle bokar lokalen och tar fram 

annonsförslag. 

 

Ett uppföljande telefonsamtal med medlemmarna ska genomföras 

före nästa styrelsemöte. 

 

Vi ska kalla medlemmarna till en höstpromenad på Hälsans Stig. 

 

§ 11 Projekt ”O-ringen 2020” 

 Eftersom O-ringen skjutits till 2021 ligger planeringen i vänteläge. 

 

§ 12 Ärenden till KRF och HSO 

 Pga corona-pandemin har inga möten hållits. 

 

§ 13 Övriga rapporter 

Bingolottsförsäljningen pågår enligt Anders Jansson via kassorna på 

Coop Extra. Man kan prenumerera på lotter och då anger man att 

pengarna ska tillfalla HSO. 

Inga övriga rapporter fanns. 

 

§ 14 Förbunds- och Länsinformation 

Svenska HLR-rådets rapport:  

 Totalt räddades 1532 liv efter hjärtstopp i Sverige år 2019!  

År 2019 räddades hela 1532 personer, 626 personer utanför sjukhus 

och 906 på sjukhus till livet efter ett plötsligt hjärtstopp. Det är en 

ökning med 36 personer från 2018. 

Överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus är 11 % och har i 

princip varit oförändrad sedan 2011.  

 

Inga Alm och Sören Eriksson deltog i Länsföreningens årsmöte 26 

maj i Föreningsgården Ekolsnäs via telefon som ombud. Bertil 

deltog också via telefon, men som avgående ersättare i styrelsen. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpostman.mynewsdesk.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DUTJtAJtLb0PO5ulvNdQq0XVai2DNoxCcisJwQGLQBCmEIqroRhvgon30xY77nRJgKkJFlEvRhDmFuRvDJ0Io6SDa7NvXqA3R5UTsbhHu4uOuxnzG3wulHCvBPBpJYqyvLX4EjDiTa0aASwvzQ8-2BAC7Amnv3hoc3r5LQPMiw7kLZ-2FT23v9QLIspq67kMU0P39Dzbd_Z4w6GPc60nMpamOJH0JuM-2FueWPlhE-2BbuiAro16Ob75uKmNVnVKngc96bL21sM9R3DKxTedMQngFOHHPq7sAE6VEK8DFjgfLXXgPcgpJffBS-2FIj6R8yLwn6dQIZxUWmw2oKmKwkiCeroxQ0-2F-2Bm8MacrkO07fvoy4JUDuESs-2F9jYvqyurTB3hyVZo57lEQzkT42v7I9Ra5AkWpopuoyBAS-2FbwIFlkDU5IZ1vBLUnbiY89pfhe0xLrB-2BBGqLawITNTqig-2FvgZ5ByTKChwq3d8KhXY-2F5uICwuv2KTHnTzgtVhk203v-2FEsKStj6-2BBtACsKR9V-2F4fUhLnSwRK6x1NopEsNUsxEMTe-2BoknnazZp4AN5YgQqLU467tDyWRSSTHws0ErEu1FEH0IJoDBWvo5wuF6DHOcFpVDF7lZjvLBmzB8UjRY-3D&data=02%7C01%7C%7Ca256551767a3420a792a08d863d2848d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637369103098905730&sdata=RzW9gEW%2BTMmd2Plax5Au3EhzoJtvRETRP3wy7T4R1%2FA%3D&reserved=0
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Olle deltog på plats som ordinarie medlem i Länsföreningens 

styrelse.  

Länsföreningens ekonomiska utfall blev nästan 50% bättre än 

budgeterat. För 2020 har Länsföreningen budgeterats ett underskott 

på 13 600 kronor. 

 

Olle blev omvald på två år som ordinarie ledamot i styrelsen. Enligt 

tidigare beslut har vår förening inte längre någon ersättarplats. Bertil 

blev vald till revisorssuppleant.  

 

Vid det konstituerande mötet efteråt valdes Olle till sekreterare i 

Länsföreningen. Vid ett separat styrelsemöte samma dag beslutades 

att lokalföreningen i Uppsala tar övertar ekonomin för O-ringen 

projektet. 

 

§ 15 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 12 november kl. 14. Efter 

styrelsemötet genomförs Hjärt-Lungräddningskursen  

kl. 17-19.  

 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Olle avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Peggy Rohdin 

Sekreterare 

 

 

 

Olle Andersson 

Ordförande  

 


