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Protokoll fört vid styrelsemöte 21 januari 2021 

Tid Klockan 14.00  

Plats Telefonmöte 

 

Närvarande: Olle Andersson 

Peggy Rohdin 

Bertil Alm  

Arne Westerberg 

 

Anmält förhinder:  Siv Westerberg och Nils-Olov Andersson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Olle hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

 Bertil Alm valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Beslut: 

- Att godkänna protokollet från 12 november och lägga det till 

handlingarna. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

 Beslut:  

- Att följa det utsända förslaget 

 

§ 5 Ekonomi 

Bertil Alm gick igenom resultat- och balansräkningarna för 2020. 

Föreningens behållning är 48.645 kronor och resultatet är 785 

kronor.  

Beslut: 

- Att godkänna rapporterna.  

- Olle kompletterar budgeten för 2021 med kostnad för fika vid 

promenader utefter Hälsans Stig. 

 

§ 6 Status på vår hemsida 

Hemsidan har inte uppdaterats sedan föregående styrelsemöte. 

Beslut: 

- Olle uppdaterar hemsidan så snart som möjligt. 
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§ 7 Status Hälsans Stig 

Stora skylten vid bron till Krutudden lutar fortfarande. Kommunen 

har lovat åtgärd efter Olles påpekande. 

 

§ 8 Läget avseende medlemmar 

Föreningen har till dags dato 35 medlemmar. Under året har 2 nya 

medlemmar tillkommit, 2 medlemmar har flyttat, 1 har avlidit och 2 

har lämnat föreningen av annan orsak.  

 

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) 

 

§ 9 Rapportering av genomförda aktiviteter 

Telefonkontakt med medlemmarna genomfördes före jul. 

Kompletteringen av ändringar av telefonnummer mm följde. 

 

§ 10 Planerade aktiviteter. 

Inbjudan till promenader på Hälsans Stig kommer i nästa 

medlemsinformation. Första tillfället blir torsdag 18 februari kl. 14. 

Samling vid Sjötorget. 

  

§ 11 Årsmötesplanering 

Beslut:  

- Årsmötet planeras till lördag 27 februari 2021, kl. 14.00 som 

telefonmöte.  

Bertil kollar om Inga kan vara ordförande vid mötet. 

 

§ 12 Verksamhetsberättelse 2020, verksamhetsplan och budget för 

2021  

 Verksamhetsberättelsen godkändes och skickas ut för underskrifter. 

Verksamhetsplan och budget godkändes för att läggas fram för 

beslut vid årsmötet. 

 

§ 13 Projekt ”O-ringen 2020  

Uppsalaföreningen är fortfarande intresserad av att arrangera men 

det är osäkert när HLR-kurserna kan hållas pga coronapandemin. 

Inga kurser kan genomföras före vaccinering. 
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§ 14 Ärenden till KRF och HSO 

 Pga corona-pandemin har inga möten hållits. 

 

§ 15 Övriga rapporter 

Anders Jansson har sagt ifrån sig uppdraget med aktiv 

bingolottsförsäljning men ställer upp för att lämna lotter att säljas via 

kassorna på Coop Extra. 

 

§ 16 Förbunds- och Länsinformation 

Olle har deltagit i ett telefonmöte som hållits för att utse en 

biträdande kassör i länsföreningen då den ordinarie kassören har en 

allvarlig sjukdom. 

 

§ 17 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir konstituerande i samband med årsmötet 27 

februari. 

 

§ 18 Övriga frågor 

På Riksförbundets begäran kommer en begränsad rundringning att 

genomföras av Peggy, Bertil och Olle för att kolla upp mobilnummer 

och mailadresser, där uppgifter saknas i medlemslistan. 

 

För genomförande av kommande styrelsemöten via telefon och för 

årsmötet har Olle tecknat ett abonnemang på en telefonmötestjänst 

via Telia. 

 

Olle redovisar promenaden utefter Hälsans Stig i februari som en 

aktivitet i Hjärtemånaden. 

 

§ 19  Mötets avslutande 

Olle avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Peggy Rohdin 

Sekreterare 

 

 

Olle Andersson Bertil Alm 

Ordförande Justerare 


