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  REUMATIKERFÖRENINGEN BERGSLAGEN 

  PROTOKOLL  

  STYRELSEMÖTE 

  2021-05-20 

 

Plats  DHR-lokalen Nora 

 

Närvarande  Cathie Östlund Ordförande 

  Margareta Olsson Kassör 

  Ulla Sölverud Sekreterare 

  Birgitta Boback 

  Christina Ljungsten 

 

Frånvarande  Carita Andersson   

 

§   35  Mötets öppnande 

Cathie öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

§  36  Godkännande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 

    

§  37  Val av mötessekreterare 

Ulla valdes till mötessekreterare. 

 

§  38  Val av protokollsjusterare 

Birgitta valdes till protokollsjusterare. 

 

§  39  Föregående protokoll 

Protokollet 2021-04-07 godkändes, skrevs på och lades till handlingarna.  

 

§  40  In- och utgående post 

a) Ingående post 

Från förbundet 2021-04-08 Extrainsatt info 

2021-04-13 Glöm inte medlemsparty onsdag 14/4 

2021-05-12 Info – nyhetsbrev för förtroendevalda 

2021-05-18 Tack för samarbete under åren från Anne Stjernquist 

 

Från distriktet 2021-04-13 Protokoll nr 4 2021 

2021-05-05 Protokoll nr 5 2021 

 

Övrigt Från medlemsregistret till föreningarna med info om vad man ska 

åtgärda. Detta har Margareta gjort, bl a har hon lagt in en revisor 

som inte är medlem. Men det är fortfarande brister i 

medlemsregistret. 

 

b) Utgående post 

 Margareta har haft kontakt med Lindesbergs lasarett och 

Habiliteringen i Nora betr bassängträningen. Hon har fått svar att 

man vet ingenting i dagsläget utan vi kan få vidare besked i 

sommar. 

 

 Ulla har skickat in föreningsrapport till NA ang inställd utflykt och 

ändring av datum för utflykt till Järleån.  
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§  41 Ekonomi 
Inga transaktioner har gjorts sedan förra styrelsemötet. 

 

Margareta har efter många om och men fått kontakt med förbundet ang Fortnox- 

utbildning. Hon informerade också vidare om att Fortnox-kostnaden även i år betalas av  

förbundet. 

 

§  42  Rapporter 

Cathie meddelade att hon tagit upp med distriktsstyrelsen om brukarrådets 

minnesanteckningar. Dessa får inte läggas ut på hemsidan. 

 

§  43  Aktiviteter 

a) Medlemsblad nr 2 2021 

Ulla har gjort ett förslag som diskuterades och kompletterades. Dock kan vi inte i 

dagsläget besluta om startdatum för de återkommande aktiviteterna och ej heller något 

om de planerade utflykterna i höst, förrän vi får meddelande om när 

Folkhälsomyndigheten kan tänkas lätta på restriktionerna. 

Med utskicket i augusti skickar Margareta med ett brev ang uppdatering av 

medlemsregistret. 

 

b) Sommarbrev per mail och brev till medlemmarna 

Margareta hade gjort ett förslag som genomgicks och kompletterades, främst betr 

utflykten till Järle. Vid behov av ev vägbeskrivning hänvisas att ringa Christina.  

Föreningen bjuder på korv med bröd, Ulla ombesörjer grillningen och tipspromenaden. 

Margareta har med sig priser. Brevet skickas 4 juni, anmälan till utflykten till 

Margareta senast 10 juni. Ulla sätter in en blänkare i tidningen den 8 juni. 

 

c) Bokcirkeln Nora är igång och har uppstart 26 maj 2021. 

 

d) Träff med distriktets föreningsstyrelser är planerat till den 18 augusti i Nora Folkets 

Park kl 11 – 16. Inbjudan kommer. 

 

§  44  Medlemmar 

Vi har f n 185 medlemmar. Vi har fått 2 nya medlemmar sedan sist. 

3 jubilarer i juni, 3 i juli och 1 i augusti. 

 

§  45  Övriga frågor 

Cathie informerade lite om förbundet och om vad förbundsstämman innebär. 

 

§  46  Nästa möte 

Måndag 2 augusti hemma hos Ulla kl 13.30, för att kunna komplettera medlemsbrevet med 

aktuella uppgifter innan utskick. 

 

§  47  Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. Föreningen bjöd på räksmörgås 

som en våravslutning. 

 

Vid protokollet  Ordförande  Protokollsjusterare 

 

 

Ulla Sölverud  Cathie Östlund Birgitta Boback 


