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  REUMATIKERFÖRENINGEN BERGSLAGEN 

  PROTOKOLL  

  STYRELSE- OCH PLANERINGSMÖTE 

  2021-01-14 

 

Plats  Skolgatan 16, Lindesberg 

 

Närvarande  Cathie Östlund Ordförande 

  Margareta Olsson Kassör 

  Ulla Sölverud Sekreterare 

  Birgitta Boback 

 

Anmält förhinder Carita Andersson 

  Carl Karlsson 

  Margareta Karlsson 

 

§  61  Mötets öppnande 

Cathie öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

§  62  Godkännande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 

    

§  63  Val av mötessekreterare 

Ulla valdes till mötessekreterare. 

 

§  64  Val av protokollsjusterare 

Birgitta valdes till protokollsjusterare. 

 

§  65  Föregående protokoll 

Protokollet 2020-11-26 godkändes, skrevs på och lades till handlingarna.  

 

§  66  In- och utgående post 

a) Ingående post 

 

Från förbundet: 4 dec     Starta egen insamling till jul 

9 dec    God jul och gott nytt år Info 8 

22 dec   Hur får vi fler medlemmar och hur behåller vi dem vi har - 

Inbjudan till rekryteringskonferenser 

22 dec   Medlemsbrev nr 4 Jul och nyår 2020 

13 jan    Manual för medlemsregistret  

 
Från distriktet: 5 dec     Årsmöten 

10 dec   Protokoll nr 8 och distriktsbudget 

15 dec    Fel ang revisorer   

22 dec   God Jul 

11 jan    Medlemsutskick om bl a diagnosgrupper  
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Övrigt Bergslagens Sparbank har felaktig debiterat 1 000 kr för 

banktjänster 

  Tas bort – vi ska bara betala 250 kr 

  Skatteverket – beslut om årlig beskattning 0 kr 

Umeå Universitet – enkät om samarbete mellan kommun och 

handikapporganisationer har besvarats av Margareta 

 

b) Utgående post 

11 jan Medlemsutskick, kallelse till årsmöte medels poströstning 

Medlemsblad nr 1 2021 

 

 

§  67  Ekonomi 

Margareta har ansökt om bidrag för aktiviteter för 2021 med 6 000 kr. 

Paraffinbaden kommer tills vidare fortfarande att kosta 20 kr/gång. 

 

Föreliggande förslag till omkostnadsersättningar (samma som förra året) och budget för 2021 

godkändes samt resultat- och balansräkningen för 2020.  Beslut 

 

§  68  Rapporter 

Cathie, Ulla och Christina Ljungsten undersökte vårens föreslagna aktiviteter utomhus och 

kom fram till endast 2 av dessa i april och maj med en omfördelning av datum, vilket också 

meddelats medlemmarna genom Medlemsblad 1 2021. 

 

§  69  Aktiviteter 

Christina Ljungsten är ansvarig för lokalbokning i Lindesberg gällande paraffinbadet och 

Birgitta är ansvarig för lokalbokning gällande övriga aktiviteter i Lindesberg. 

Margareta ombesörjer lokalbokning i Nora. 

 

§  70 Medlemmar 

Ulla meddelade att vi har 2 jubilarer i februari. 14 dagar innan kollas med Margareta om 

vederbörande fortfarande är medlem. 

Medlemsantalet 31 dec 2020 är 193 st.  

 

 

§  71 Övriga frågor 

Zoom  

Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

Valberedningsfrågor 

Anna-Stina har skickat valberedningens förslag, som innebär att Birgitta ingår i styrelsen som 

ordinarie ledamot på 1 år – fyllnadsval efter Carl-Gustav Karlsson som avsagt sig. 

Styrelseersättare Christina Ljungsten 1 år samt 1 styrelseersättare är vakant. 

Beträffande revisorer så har Gunnar Ljungsten avsagt sig. Christer Forsberg kvarstår som 

ordinarie och Ingrid Berglund som revisorersättare. Styrelsen får undersöka möjligheterna att 

ersätta Gunnar Ljungsten under året, men posten är tills vidare vakant. 

 

Ombud till Reumatikerdistriktets representantskap som också kommer att genomföras som 

poströstning föreslås Cathie Östlund, Ulla Sölverud och Christina Ljungsten (tillfrågas) som 

ordinarie. Ersättare till dessa är vakant. 

 

Även posterna som valberedare för 2021 är vakanta, eftersom nuvarande avsäger sig. 
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Årsmötet 

Föreliggande verksamhetsberättelse godkändes och undertecknades och verksamhetsplanen 

godkändes också.     Beslut 

 

Alla poströstar – även presidiet. Presidiet ombeds komma kl 13.00 för att ta del av 

poströsterna. Årsmötet startar kl 13.30. 

 

Årsmöteshandlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, förslag till 

styrelseledamöter och ombud samt poströstningsformulär) skickas till Margareta efter ev 

justeringar av Ulla samt även till icke närvarande styrelsemedlemmar. Övriga fick en del 

handlingar under mötet. 

 

Konstituerande styrelsemötet hålls direkt efter årsmötet. 

 

§  72 Nästa möte 

Blir det konstituerande mötet efter årsmötet. 

 

§  73 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Protokollsjusterare 

 

 

Ulla Sölverud  Cathie Östlund Birgitta Boback 


