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  REUMATIKERFÖRENINGEN BERGSLAGEN 

  PROTOKOLL  

  STYRELSEMÖTE 

  2021-04-07 

 

Plats  Utomhus vid Ulla Sölveruds bostad 

 

Närvarande  Cathie Östlund Ordförande 

  Margareta Olsson Kassör 

  Ulla Sölverud Sekreterare 

  Birgitta Boback 

  Christina Ljungsten 

 

Frånvarande  Carita Andersson 

   

 

§   22  Mötets öppnande 

Cathie öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

§  23  Godkännande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 

    

§  24  Val av mötessekreterare 

Ulla valdes till mötessekreterare. 

 

§  25  Val av protokollsjusterare 

Christina valdes till protokollsjusterare. 

 

§  26  Föregående protokoll 

Protokollet 2021-02-18 godkändes, skrevs på och lades till handlingarna.  

 

§  27  In- och utgående post 

a) Ingående post 

Från förbundet 2021-02-22 Enkät om medlemspartyt 12 februari 

2021-03-25 Medlemsnyhetsbrev 

2021-03-26 Info – nyhetsbrev för förtroendevalda 

2021-03-31 Verksamhet och medlemsnytta 2021 

Meddelanden från medlemsregistret 

 

Från distriktet 2021-02-21 Info poströstning 

2021-03-21 Förbundsstämman 

2021-03-22 Protokoll med mera 

2021-03-24 Fel ang datum för intresseanmälan till 

förbundsstämman 

Odaterat Tack till repskapsombud 

2021-04-01 Glad påsk samt info om förbundsstämman 

 

Övrigt: SCB ang enkät om 2020, Margareta skickade svar i ett tidigare 

utskick 

 Kontoutdrag från banken   
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b) Utgående post 

 

- Tackbrev till avgående medlemmar 4 st 

- Poströstning av repskapsombuden 

- NA Föreningsrapport från årsmötet 

- Namnlista på nya styrelsen till distriktet 

- Kassören har haft skrivelser till medlemsregistret 

- 20-03-22 till förbundet: Beslut om ändring av ansvarig i medlemsregistret 

 

§  28  Ekonomi 

Kassören förevisade verifikationslista, balans- och resultatrapport. 

 

Betr tidningen Reumatikervärlden har vi 5 gratis ex till våra vårdcentraler. Detta räcker inte 

till utan vi får betala 1 ex till vårdcentralen Kopparberg. 

 

§  29  Rapporter 

a) Per capsulam 

Cathie informerade om beslut som togs den 22 mars 2021 efter diskussion mellan ordförande, 

kassören Margareta Olsson och medlemsregistret. 

Beslut: Margareta Olsson kommer att i fortsättningen vara föreningens registeransvarig, vilket 

godkändes av mötet.     Beslut

   

b) Möten med distriktsstyrelsen 

Cathie rapporterade från de 2 zoom-möten med distriktet hon har deltagit i. 

Onsdag 11 augusti kommer packningen av utskick att ske. Cathie och Christina deltar i detta. 

Vi kommer att ha Medlemsblad nr 2 och Margareta kommer att författa en sida betr en vädjan 

om komplettering av uppgifter till medlemsregistret. 

 

c) Minnesanteckningar från Brukarrådet 

Diskuterades minnesanteckningarna från Brukarrådet, som tog upp många problem ang 

reumatologen på USÖ. Cathie undersöker om vi får lägga ut minnesanteckningarna på 

hemsidan så våra medlemmar kan läsa dem. 

 

d) Info om medlemsregistret 

Margareta informerade om det nya medlemsregistret, både om för- och nackdelar. 

Ny medlem som vill anmäla sig hänvisar vi till Margareta. 

Meddelanden via e-mail kan skickas via medlemsregistret och de som inte har e-mail skrivs ut 

på adresslappar och skickas som manuella brev. 

 

§  30  Aktiviteter 

De planerade utflykterna som vi informerat om i Medlemsblad nr 1 bestämde vi att ändra. 

 

Gruvparken Klacka-Lerberg 26 april ställs in på grund av det rådande coronaläget och 

vaccineringen. 

 

Järleån 31 maj skjuts upp till tisdag 15 juni kl 13.30. 

 

Vi informerar om dessa ändringar via ett sommarbrev per mail och brev till medlemmarna 

under vecka 23. Ulla skickar in till NA och Margareta sköter korrespondensen. 
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§  31 Medlemmar 

Listan över icke betalande medlemmar kontaktades av styrelsen och resulterade i att vi fick 9 

medlemmar att vara kvar i föreningen. 

Vi har nu 180 medlemmar. 

Jubilarer i april är 4 st och i maj 6 st. 

 

§  32 Övriga frågor 

Margareta anmäler sig till bokföringskurs och medlemsregisterkurs, som går via zoom. 

 

Ulla meddelade att styrelsemötena i Lindesberg i fortsättningen kan hållas hemma hos henne, 

antingen på verandan eller i uterummet, så behöver vi inte offra energi på att jaga lokal. 

 

§  33 Nästa möte 

Torsdag 20 maj i Nora DHR-lokalen kl 13.30 – styrelse och planeringsmöte samt 

sommaravslutning. Margareta beställer räksmörgåsar. 

 

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

 

 

Vid protokollet  Ordförande  Protokollsjusterare 

 

 

Ulla Sölverud  Cathie Östlund Christina Ljungsten 


