
Vi ska gBra ett f6rsBk att f6lja 40 Aringen genom de n gAngna 


Aren. 


Det var svAra tider pA 30-40 talet! 

Arbets15shet, trAngboddhet och ant om maten fBr de medellBsa, 

nAgon form av sjuk f6r sgkring eller socialt ansvar f6rekom inte-

Att sv~righeterna minga gAnger var svAra fBr friska personer 

~r v§l k~nt. Men hur var d A situationen fBr de sam drabbade av 

den genom tiderna n ~ra nag svAraste folksjukdom vi haft LUNGSOT? 

En kamp fBr att 6verleva! Det var inte bara mot sjukdom och en 

social mis~r man fBrde kampen. Nej ~ven mot de beslutande 

myndigheterna fick man k§mpa och mAttet blev v§l rAgat n~r man 

i slutet pA JO-talet var i f§rd med att in£6ra en ny tuberkulos

lag sam skulle inneb~ra att s.k. bacillb~rare skulle interneras 

pA skyddade platser, en skyddslag med avsik t att l§mna ett 

effktivt skydd At de s.k. friska. 

FBr att rAda nAgAn bot mot sjukdomen byggde man sanatorier 

landet Bver, §ven sA i V§sterbotten, H~lln§s var v§l klart 

nAgAn g ang i slutet p~ 20-talet. 

Och det var vid H~llngs vAra fBregAngare fick del av hur man 

t§nkt framtiden f6r de av TBe drabbade. Man reaoerat snabbt: 

Det var efter YArd man beh6vC2 , inte internering. 

Dch f6r att f6rsvara sig mot det etablerade samh§llet, och 

for att st6dja och hj§lpa va randra b6rja man organiserasig, 

f6rst i grupper som sA smAningom blev patientf5reningen en 

org. F6r inneliggande patienter, som had e sam mAl att 6ver

leva . 

PatientfBreningen vid H§lln§s Sanatorium kan betraktas sam 

moder till vAra lokalf5rening i l~net. 

SA och L6vsta ; 

Ur Konvalescent~6reningen L6vstas protokol l och handlingar 

framgA r att ett 2 4- tal f6re detta patienter fr~n sanatoriet 

H~lJn§s beslutade att bilda en lokalf6rening i UmeA. 

M6tet 11011s 'den 21 juni 1943 oeh 6ppnades ..11/ Arvid Lindmark, 

sam §ven valdes att leda forhandlingarna. 

De som antecknade sig sam medl. vid f6 rs ta m6tet var: 



- 1 -


Vi ska gBra ett fBrsBk att fBlja 40 Aringen genom den gAngna 


aren. 


Det var svAra tider pa 30-40 talet! 

Arbetsloshet, trAngboddhet och ont om maten for de medellosa, 

nAgon form av sjukfors§kring eller socialt ansvar forekom inte· 

Att svArigheterna mAnga gAnger var svAra fbr friska personer 

§r v§l k§nt. Men hur var dA situationen for de som drabbade ~av 
den genom tiderna n§ra nog svAraste folksjukdom vi haft LDNGSOT? 

Rrl-k;:;mn for att overlev."i:1.! Det var inte bara mot sjukdom och en 
~----. -
social mis§r man fBrde kampen. Nej §ven mot de beslutande 

myndigheterna fick man k§mpa och mAttet blev v§l rAgat n§r man 

i slutet pa 30-talet var i f§rd med att inf6ra en ny tuberkulos

lag som skulle inneb§ra att s.k. bacillb§rare skulle interneras 

pa skyddade platser, en skyddslag med avsikt att l§mna ett 

effktivt skydd At de s.k. friska. 

For att rAda nagAn bot mot sjukdomen byggde man sanatorier 

landet 6ver, §ven sA i v§sterbotten, H§lln§s var v§l klart 

nAg l n gAng i slutet pA 20-talet. 

Och det var vid H§lln§s vAra f6regAngare fick del av hur man 

t§nkt f ramtiden for de av TBe drabbade. Man reagera~ snabbt! 

Det var efter yard man behbvde, inte internering. 

Och for att fbrsvara sig mot det etablerade samh§llet, och 

fbr att stbdja och hjalpa varandra bbrja man organiseraf ig, 

fbrst i grupper som sA smaningom blev patientfbreningen en 

~rg. For inneliggande patienter, som hade som mAl att over

leva. 

Patientforeningen vid Halln§s Sanatorium kan betraktas som 

moder till vara lokaltorening i l§net. 

sA och Lbvsta: 

Dr Konvalescentfbreninge n Lbvstas protokoll och handlingar 

framgar att ett 25 -tal fbre detta patienter fran sanatoriet 

Hlilln§s beslutade att bilda en lokalfbrening i UmeA. 

Mbtet hblls 'den 21 juni 1943 och bppnades av Arvid ~ndmark, 

som §ven valdes att leda forhandlingarna. 

De som antecknade sig som medl. vid forsta motet var: 
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Albert Briksson1 Grubbe. ~rttn Bolmlund,Umea. Felix Scaedin9 ~g. 

Sixten Gustavsson, Nydala. Valdemar Sandstrom, Husbondliden. 

Marta Bjokman, Umea. Sigbild lllallberg, Umea. Karin Sandstrom, Grubbe. 

Asta Olsson, Holmsund. Alvar Kallin, Vannasby. Ture Tycksson, Burtrask 

Bror Sanc1.gren, Urnea. Ernst Gronlund, Ytterta1!le. Karl Abrahamnsson 9 

Umea. Astrid Nia:tti:2:ljtiX Ohman, Umea. Margit Sandstrom, Grubbe. Ida Persson, 

Umea. 

Vid s tarten den 21 juni del tog S1xten Hamma:rberg, rep. for de 

Lungsjukas Riksforbund, med en brt information am Konvalescentforening

arnas mal och medel. 

Vid starten ar 1943 valdes till ordf. Arvid Lundgren och avlostes 

1944 av Harald Holm. 

Om det ekonomiska laget den har ti.den var svart for den enskilde var 

det inte mycket ba.ttre for en nyfodd organisation I ~ovsta. 
For att klara ekonomin gick man ornkring med tiggarstaven, till olika 

organisasioner, NTO~ SGU:s Ant1tuberkuloskomrnitte m.fl. man ordnade 

basarer och klarade ekonominJ 

Under forsta aret forekom ofta pa dagordningen bildandet av en 

centralorganisation f5r l~net, vilket ocksa lyckades; Vi dare heter det 

att Centralorganisatlonen fick sig alagt t:av vem/~. (kanske Lovsta) 

att ing& till Landstingets forvaltningsutskott med begaran om anslag 

till yrkesomskolning, samt fri gasbehandling for de ruindre bemedlade, 

vilket ledde till att man pd hosten 1945 hade gemensamt sammantrade 

mellan Forvaltningsutskottet och representanter f5r konvalescent

foreningarna och resultatet blev ett anslag pa 10.000:-- kronor till 

yrkesomskolning. 

Under de forata aren r~knades tombola som en a v de sakraste inkomst

kallorna och det ingick i medlemskapet att medverka och skaffa tombola

vinster. 1945 tycktes man ha natt ett gott resultat torubolan hade 

gett ett netto pa 1 .085~-kr. 

Harald Holm fungerade som oraf. fram till 1946 , da han avlostes av
de: 

Sigfrid Eriksson sam hade hand om klubban till ar 1951 tog'ie'1;t vilo~.r & 


1952 d~ Sven N,aen blev ordf. S. Eriksson ~terkom sam ordf. 1953 


och avlostes vid ~rsmotet 1954 BV S1xten Andersson som jobbade ett ar. 


!'Tu har vi foflyttat oss(f~~'l2~ ar i tid en i fraga om ledarskapet:. 


Men vi ska ga tillbaka och se vad sysslade man med under den h~r 


tiden? Man var inte 8Y8810108. 
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Alfons Bergstr6m, Tavelsj6, Harald Holm, Holmsund. Arvid 

Lundmark, BygdeA. Bengt Boberg, Dj§kneboda. Ingrid Astr6rn, 

Ume~. Elly Hertzman, Ume~. G6ta Jonsson, Holmsund. Kerstin 

Rutstr6m, Holmsund. Albert Eriksson, Grubbe. Martin Holmlund, 

UmeA. Felix Schedin, Teg.Sixten Gustavsson, Nydala. Valdemar 

sandstr6m, Husbondliden.M~rta Bj6rkman, VmeA. Sighild wAllberg, 

UmeA. Karin Sandstr6m, Grubbe.Asta Olsson,Holmsund.Allvar 

Kallin, V~nn§sby. Ture Tycksson, Burtr§sk. Bror sandgren, 

UmeA. Ernst Gr6nlund, yttertavle. Karl Abrahamsson,UmeA. 

Astrid ahman, VmeA. Margit Sandstr6m, Grubbe. Ida Persson, 

UmeA. 

Vid starten den 21 juni deltog Sixten Hammarberg, rep. f6r de 

Lungsjukas Riksf6rbund, med en bra information om konvales

centf6reningarnas mAl och medel. 

Vid starten Ar 1943 valdes till ordf6rande Arvid Lundgren ~ch 

avl6stes 1944 av Harald Holm. 

Om det ekonomiska l§get den h~r tiden var svArt f6r den 

enskilde var det inte mycket b§ttre f6r en nyf6dd organisation 

som L6vsta. 

F6r att klara ekonomin gick man omkring med tiggarstaven, 

till olika organisationer, NTO, SGU:s Antituberkuloskommitt~ 

m.fl. man ordnade basarer ~ch klarade ekonomin! 

Under f6rsta Aret f6rekom ofta pA dagordningen bildandet av 

en central organisation f6r l§net, vilket ochsA lyckades, 

vidare heter det att centralorganisationen fick sig alagt 

vern (kanske L6vsta) att ingA till landstingets f6rvaltnings

utskott med beg~ran om anslag till yrkes omskolning, samt 

fri gasbehandling f6r de mindre bemedlade,vilket ledde till 

att man pa h6sten 1945 hade gemensamt sammantr~de mellan f6r

valtningsutskottet och representanter far konvalescentf6rening

arna och resultatet blev ett anslag pA 10.000 Kr till yrkes

omskolning. 

Under de f6rsta ~ren r§knades tombola som en av de s§kraste 

inkomstk§llorna och det ingick i medlemskapet att medverka 

och skaffa tombola vinster. 1945 tycktes man ha nAtt ett gott 

resultat tombolan hade gett ett netto pA 1.085 Kr. 

Harald Holm fungerade som ordt. fram till 1946, dA han av16stes 

av Sigfrid Eriksson som hade hand om klubban till ar 1951 

tog da ett viloar, 1952 dA Sven Nylen blev orclE. s . Eriks so ~ 
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Aterkom som ordf. 1953 och avlostes vid arsmotet 1954 av 


Sixten Andersson som jobbade ett ar. 


Men VI ska ga tillbaka ochse vad sysslade m_n med under den 


h~r tiden? Man var inte syss lolos. 


Nej man forstod under den h~r harda tiden skulle man klara 


sig bade som enskild och forening behovdes okade kunskaper, 


d~rf6r fiek studie fragan en dominerande plats. 


De forsta aren av enskilt studerande genom korrespondens


kurser till dessa lamnades ekonomiska bidrag, och det samman


lagda summan for dylika andamal har uppgatt till flera tusen 


kronor. 


Fran 1948 har kontakt med ABF hallits. Och fran 1951 har 


Lovsta varit kollektivt ansluten till ABF. 


Socialv2rden var ett hett amne de Q Ra~en , darfor var det 


helt naturligt att det ordnades socialvardskurser inom lanet 


oeh for dessa hade Centralorganisationen och ABF ansvaret, 


det rorde sig om en veckas kurser och antalet deltagare var 


regel 25-30 st. 

Riksforbundet hade stora soeialvardskurser pa 10-14 dagar 

forlagda till Bommersvik, vid dessa har alltid Lovsta var it 

representerad. Dessa forbundskurser har under senare ar fatt 

karaktaren av regional kurser och som sadana holls de som 

veckoslutskurser pa F~llfaragarden i Undersaker. 

Varfor agnade man sa mycket tid och energi at kurser och 

studier. 

Det ar inte dokumenterat och framgar inte av befint liga 

handlingar men det gar att lasa mellan raderna, man viII ha 

funktionarer i ledningen som beharskade fragorna bade inom 

foreningen och utat gentemot samhallet. 

Riksforbundets Tidskrift Status har ju fran borjan varit en 

formedlande lank nar det galler information om de av tbc 

drabbade oeh hur livet gestaltade sig for dessa. 

Darf6r har under den har tiden initiativ tagits for att oka 

upplagan man fors6kte med att lamna forsaljningsprovisioner 

vid skolorna inom staden, man lockade med skolresor etc. det 

hela blev ~egativt och har upphort. 

Forsorjningsfragorna var en het potatis for de som drabbats 

av tbc. Det gjordes uppvaktningar hos Umea stadsfullmaktige 

med hemst~llan am att kioskrattigheter skulle fa disponeras 

av handikappade. 
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Oet gjordes aven framstallning till Umea Elverk om att av

lasning av elmatare skulle prioriteras for handikappade aven 

Vasterbottens Idrottsforbund blev foremal for uppvaktning dar 

man kravde eller begarde att fa fria intraden. 

1956 avlostes Sixten Andersson som ordf. av Kurt Hultman han 

fungerade som ordf. till och med 1958, da Bror Palm tog over 

under en fyra ars period. Och vi ar framme vid1963. 

I fraga om ledarskapet har vi avverkat en 20 ars period. 

Men vi skall ga tillbaka till 1953 och folja foreningens 

arbete framover och dess ambitioner for att hjalpa till och 

underlatta for de som drabbats av tbc. 

vid sammantrade ar 1953, med representanter fran arbets

marknadsstyrelsen, Nationalforeningen mot tuberkulos,Vaster

bottens landsting samt representanter for Lovsta, diskuterade 

man starten av en arbetstraningsverkstad inom lanet. Svenska 

Nationalforeningen hade stallt i utsikt anslag pa 35-40 000:

for namnda andamal. 

Genom att Landstingets representanter vid det har tillfallet 

var negativt, blev arendet tillfalligt vilande. 

Men efter nagra ars utredningar och med Carl Lind inom arbets

varden som drivande kraft, startade 1958 helt i landstingets 

regi arbetstraningsverkstad i Skelleftea for ett 30-tal 

handikappade. 

Nar det gallde jobb for att over leva eller existera soktes 

det med ljus och lyckta. Skogsarbete var ju den tidens 

naring, men for tungt for en lungsjuk, men skulle man inte 

kunna hjalpa till med s.k. redskapsservice,slipa yxor, fila 

sagar. 

Fragan behandlades pa ett Lovstamote, har restes farhagor, 

kunde detta arbete anses som lamplig for f.d. lungsjuka? 

For att fa lakarens syn pa detta, uppdrogs till Harald Holm 

att tala med dr Moareus, denna hade aven framfort farhagor 

for denna form av arbete. 

Under borjan av 50-talet har Statsmakten forordat att kost

forbattringsersattning skulle utga till tbc-suka, det gjordes 

en undersokning som visade att icke nagon kommun inom lanet 

utbetalat nagon sadan ersattning. 
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Man har sBkt och f~tt bidrag till studiehj~lp och mindre belopp 

till personliga behov, s~som bidrag till tagandet av kBrkortet, 

i vissa fall begravningshj§lp, til] bestridande av mat kostnader 

fBr elev vid Ume& L§roverk. Oet har l~mnats bidrag till kl~derr 

l~karvArd och f6r barnvistelse pA kolonier. 

Att d6dligheten var star den h~r tiden framgAr av att det vid 

var och varannat f6reningsm6te ~gnades "tysta minuter" som 

hyl l ning till avlidna kamarater och medlemmar.- 
0Redan ~r 1949 v§cktes f ragan om utredning f6r anskaffandet av 

ett kon valescenthem inom l§net. Denna frAgan gick mot sin 

16snin9 ngr sammarbete med samtliga centralorganisationer 

inom de fyra nordliga l§nen s6kte 16sa konvalescenthemsfr~gan. 

Och den 16stes pA sA s~tt att ett pensionat i Under sAker 

k6ptes och togs i bruk v&ren 1956. Det blev ett vilost~lla 

f6r mAnga mellan sjuksvistelse och AtergAng till arbete. 

Dess betydelse f6r lung- och astmasjuka ~r omvittnat. 

L6vsta har pA ett positivt s~tt medverkat att g6ra hemmet 

v~lbes6kt, genom propagande och ekonomiska bidrag. 

1Y61 gick de hj§rtsjuka med i de Lungsjuka Riksf6rbund, vilket 

innebar att startade en viss upplysningsverksamhet f6r des sa 

om LBvstas verksamhet och under f6rsta Aret var det ett antal 

23 st. som ans16t sig till organisationen. 

FrAn 1950 har till kommunerna gjorts framst§llning om ekonno

miska bidrag till verksamh eten, vilket resulterat i att bidrag 

pA mellan 800:--1 000:- erhAllits per Ar. 

Genom bidrag frAn Centralorganisationen, netto frAn lotterier 

och tombola blev den ekonomiska st~llningen r~tt god,bokslutet 

visar pA en kapital behAllning pA 7.833:-. 

1964-65 var Florence Persson ordf. och efter Florence kom 

Axel Hammarberg f6r Ar 1966 och avl6stes av Harald Holm 1967. 

Ut6ver de redan n§mnda fortroenda valda inom L6vsta de f6rsta 

25 Aren b6r §ven n§mnas ytterligare ett flertal som pA ett 

markant s§tt deltagit 1 arbetet. 

Felix Schedin, Albert Eriksson, Carin Sandstr6m, Asta olsson, 


Harry Vennerholm, Helga Karlsson, Carl-Gunnar Lundsten, 


Charles Fondan, Edvall Eriksson, Bror Sandgr e n, Viktor Svensson, 


Ernst Gav elih, Albar Kallin, Elly H6g1und-Sandberg, Gunvor 


Lundin, Holger Bergstr6m, Bilding Pettersson, Konrad Eriksson, 


Ann-Marie Frisk, Eva Jonsson, Folke Bergvall, Johan Bostr6m, 
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Edvard Fernholm och Gunborg Eriksson. 

Vid &rsm6tet 1967 delgav ordf. Harald Holm, att makarna Conrad 

och Gunborg Eriksson genom testament 6verlbtit sin sommarstuga 

Kninvinge 5 till L6vsta. 

Vid Arsm6tet omvaldes styrelsen fBr 1968 och bestAr av ordf. 

Harald Holm, kass6r Johan Bastr6m, sekret. Falke Bergvall. 

dvriga Florence Persson, Eva Jonsson, Bror Palm, Hilding 

Pettersson och Axel Hammarberg. Medlemsantalet var 110 st. 

Vis ~rsm6tet besl6ts ochsA att fira 25 Ars jubileum i samband 

med sevanligt upptaktsm6te i oktober. 

Vidare beslutade man att reparera taket pA sommarstugan 1 

knivinge. 

Arsm6tet 1969 h6lls pA hagagArde n och ett trettiotal medl. 

var narnarande. 

Av styrelsen berattelse fr amg ick att L6vsta 25-Ars jubileum 

bJivit f6rem&1 far stort deltagande av sAv§l medlemmar som 

inbjudna gaster. 

Vid ~rsm6tet blev styrelsen omvald med Harald Holm ordf. 

Johan Bostr6m kass6r och Falke Bergvall sekr. Bror Palm och 

Axel Hammarberg hade avbBjt Aterval och i deras st§lle valdes 

Sune Is raelsson och Alex Andersson. (medlemsantalet vid ~ rs 

skiftet 138 st). 

Som avslutning pA Arsm6tet visades en vacker farg film frAn 

en resa i Skottland. 

Arsm6tet f6r Ar 1970 hAlls pA Haga gArden 1 mars och ett 30

tal medlernrnar var m(~d. 

Av v erksamhetsber~ttelse och kassa tablA framgick att kassa

oms~ttningen balanserat pA 11.500:- och f6reningens tillgAngar 

5.500:--. 

Till ordf. efter Harald Holm som aVb6jt Aterval, valdes 

Alex Andersson och till kassBr efter Johan Bostr6m som ocksA 

aVb6jt Aterval valdes till k a ss6r Sune Israelsson, vid 

styrelsens konstituerades valdes Eva Jonsson till sekreterare. 

vid fBrbundskongressen i drebro var Alex Andersson L6vstas 

representant. Vid region konferensen i Sundsvall deltog 

L6vsta med tv~ ombud. 

Under ~ret 6iskuterade flyttningen av Lungkliniken frAn 

Halln§s till UmeA och i samband med det ~ven Pat ientf6reninge n. 

Man hyste oro fBr vern sk u lle ha ansvaret f6r patientfBreningens 

peng a t' . 
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Under sommaren hade L6vsta bes6k av g~ster frAn 6viks-konvales

centforening dessa tillsammans med medl. frAn Lovsta gjorde 

en rundtur, R6b~ck, Klabb61e-Stornorr fors- V§nn~s d~r lunch 

intogs p& hatell Vingen, vidare besAgs umeA nya stadsdelar. 

1971 h611 L6vs ta sitt Arsm6te pA restaurang BAgen, ett 40-tal 

medlemmar var n§rvarande. 

Till ordf. nyvaldes Edvall Eriksson och som kass6r omvaldes 

Sune Israelssom och vid konstituerande samman t r§de valdes 

Florence Persson som sekreterare. 

Under Arsm6tet uppt~ckte man att en del slutsummor inte st§mde 

men efter en genomgAng av kassaredog6relse med revisor Brar 

Palm blev det hela kla rt, man hade en kassaomslutning pA cirka 

10.000:- och en behAllning pA 2.600:-. 

Vid Arsm6tet var f6r f6rsta gAngen frAgan om att bilda en 

lokal HCK organisation uppe, och man bes16t att utse Edvall 

Eriksson och Florence Persson som representanter f6r L6vsta. 

I september hade styrelsen sammntr~de och vid sammantr~det 

var HCK's nyvalde ordf. Valter Nilsson n~rvarande och t alade 

om vikten av att ha ett gott sammarbete inom handikapprorelsen. 

Under sommaren hade L6vsta en utflyckt till SkellefteA, Allan 

Johansson An§set var guide och pA ettberomv§rt satt delgav 

resen~rerna var som var vart att veta om den har delen av 

vasterbotten. 

Om Aret kan sagas att en intensiv verksamhet varit rAdande, 

kurser, konferenser och studiecirklar har avl6st varandra. 

Harald Holm har lamnat rapport om att Fj~llfarargArden var sAId 

for 170.000:- och att Riksforbundet gjort en f6rlust pA 

50.000:-. 1972 Arsm6te halls i april pA Hantverkshuset ett 

3D-tal medl. n~rvarande. 

Kassaomslutningen balanserade pA 12.000:- och f6reningens 

tillgAngar drygt 5.000:-. 

Medlemsantalet var 157 st. Till ordf. omvaldes edvald 

Eriksson och tillkass6r nyvaldes Johan Bostrom, Florence 

Persson omvaldes som sekre terare och Harald Holm fick ansvaret 

f6r sommarstugan. 

Under Aret har L6vsta varit pA besok hos Jakobstad och 

6stanlids patientforeningar i Finland. 

Det har varit sommarutflykt till Lycksele via Bjurholm, man 

deltog i en surstromrningsfest hos 6rnsk61sviksf6reningen. 
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Vi dare har Lovsta deltagit i en Nordkalottkonf erens som 


holls i Pohtimolampio i Finland. 


Vid ~rets regionkonferens i Boden deltog Lovsta med rep. 


Det har varit overl~ggningar med HeK b~de p& l~ns och lokal


planer i fr~ga om att for med icingruppen utse ledamoter i 

LHR och KHR. 

Vid styrelse mote den 6/11 rapporterade Soren Eriksson om 

att verksamheten legat nere vid lungkliniken p& grund av att 

b~de ordf. och sekrt. flyttat fr&n Ume~ och o&gon ers§ttare 

ej g~tt att skaffa, &rsmotet uppskots till hosten, och under 

tiden fungerade det hela inte bra enligt Soren. 

Vid styrelse mate den 4/12 rapporterade ordf. att ny ordf. 

for patientforeningen valts, Georg Lind med Edvall Eriksson 

som ers~ttare ovriga i styrelsen Soren Eriksson kassor,samt 

Gun stromberg och Dagmar Danielsson det uts~gs tv~ ombud 

till lungkliniken Viola Lind och Eva Jonsson. 

I kurser, konferenser och i studiecirkeln ett samh~lle for 

alIa har Lovsta haft deltagare till . 

1973 hall Lovsta sitt Arsmote den 24 mars p~ Hantverkshuset 

37 medl. n~rvarande. 

Medlemsantalet hade minskat n&got och var nu 127 st. 

Kassan stabil! men hade okat n~got i fr~ga om tillg~ngar. 

Det blev omval av ordf. Edvall Eriksson, kassor Jonas Bostrom 

och sekreteraren Florence Persson. 

1973 var liksom tidigare ~r pr~glat av kurser och konferenser. 

Riksforbundskonferensen halls i Ostersund dar representanter 

for Lovs ta hade att forsvara tvenne motioner, 

Ett att kongressen hade att besluta om att tlera anpassnings

kuser for hjartsjuka blev av och att verksamheten skulle 

byggas ut s~ fort som mojligt. 

Svaret blev att ansokan om anslag rr~n allmanna arvsfonden 

sokts med 35.000:- per kurs. 

Motion 2 fran Lovsta: att resor till och fran konvalescenthem 

som overstiger 25:- betalas av Forbundet. Svaret blef att 

forbundet som tidigare betalar det som overstiger 100:-. 

Vidare rapporteras om kurser for foreningsfunktionarer pa 

Esso Motorhotell mycket avancerat enligt Johan Bostrom. 

Losta har deltagit i veckoslutskurser i Ramn~s och Nord

kalottkonferens i Kautokeino och haft studicirkel amne: 

Var Trygghet. 
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1974 h611 L6vsta sitt Arsm6te pA F6rsamiingsg Arden, Dm~A 

48 medlemmar nJrvarande. 

Kassaomslutningen hade nu 6kat till nJrmare 13 .0 00:- med 

tillgangar pa 7.400:--. Medlemsantalet 6kat till 140 st. 

Till ordE. f6r 1974 nyvaldes Georg Lind och till kass6r 

Florence Perssom. Folke Bergvall valdes till sekreterare nyval. 

En av de st6rre hJndels er na 1974 var en tva dagars utflykt 

till L6vanger, inkvartering i kyrstugorna, till denna trJff 

va r Finlandska gaster inbjudna och m6ttes med buss i Holmsund 

det blev guidtur inom Umea, dar Umea stad bj6d pa fika pa 

Savargarden dJr L6vs ta medlemmar sl6t upp f6r en gemensam 

resa till L6vanger, dJr hade man en trevl ig samvaro. 

Annika Fernstr6m frAn Hck medverkade och talade am vikten 

av ett 6kat sammarbete mellan handikapporganisationerna. 

Unde r september hade L6vsta medlems och upptaktsm6te dJr 

studiefragor diskuterades. 

Under aret har 5 studiecirklar varit i gan g med ett 40-tal 

medlemmar, dJrut6ver har medlemmar i f6reningen deltagit i 

ett antal kurser och konferenser. 

1975 h61ls arsm6te den 16 mars, 55 medlemmar nJrvarande 

samt inbjudna gaster fran CO och Skelleftea, vidare 6 ve r

IJkare Beskow sam h611 ett anf6rande am behandlingsmetoder, 

vArdtider, medicinering och v ille notera att stora framgangar 

skett i frAga am t, b, c f6rr och nu, kortare vardtider, fA 

operativa ingrepp m m. 

Kassaomslutningen hade minskat nAgot men f6reningens till

gangar betryggande, och medlemsantalet 6kat till 159. 

Oet b lev omval av arbetsutskott:ordf. Georg Lind, kass6r 

Florence Persson och Folke Bergvall sekrt. 

Ett 25-tal medl. har deltagit i studiec irklar och veckosluts

kurser, fyra studiecirklar med 25 deltagare har genomf6rts. 

Sommarens utflykt var f6rlagt till fiskelJge t DIv6n. 

Vi dare har ett 20-tal medl. deltagit i en kamrattrJff i 

s6dra Finland, Mj61bollsta. 

I oktober hade L6vsta ett vJI bes6kt medlemsm6te pa Esso 

Mototr Hotell. 

Sivert klasson frAn riksf6rbundet medverkade och gav en ut

f6rlig re pport om dess arbete, samt i fraga am studier varmt 

rekommenderade: Aktiv medlem. 














