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  REUMATIKERFÖRENINGEN BERGSLAGEN 

  PROTOKOLL  

  STYRELSEMÖTE 

  2021-08-02 

 

Plats  Hemma hos Ulla Sölverud, Lindesberg 

 

Närvarande  Cathie Östlund Ordförande 

  Margareta Olsson Kassör 

  Ulla Sölverud Sekreterare 

  Birgitta Boback 

  Christina Ljungsten 

 

Frånvarande  Carita Andersson   

 

§   48  Mötets öppnande 

Cathie öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

§  49  Godkännande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes med tillägg under punkten Ekonomi: 

a) Capsulam 

b) Rapport från kassören 

    

§  50  Val av mötessekreterare 

Ulla valdes till mötessekreterare. 

 

§  51  Val av protokollsjusterare 

Margareta valdes till protokollsjusterare. 

 

§  52  Föregående protokoll 

Protokollet 2021-05-20 godkändes, skrevs på och lades till handlingarna.  

 

§  53  In- och utgående post 

a) Ingående post 

Från förbundet 2021-05-28 Påminnelse: Inloggningsuppgifter till Office 365 

  2021-06-02 Medlemsbrev nr 3 

  2021-06-09 Inbjudan till Teams-möte om ditt reumatiker.se-konto 

  2021-06-09 Informationsmöte om ditt Office 365 konto 

  2021-06-14 ”- 

  2021-06-17 ”- 

  2021-06-18 ”- 

  2021-06-24 Medlemsbrev nr 4 

 

Från distriktet 2021-05-24 Protokoll nr 6 

  2021-05-24 Re: distriktet 

  2021-06-17 Infoblad från Malin Bergslund 

  2021-06-19 Protokoll nr 7 

  2021-06-24 Inbjudan träff 18 augusti 

2021-07-25 Protokoll nr 8 

 

Övrigt Tack för grattiskort från några medlemmar 
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b) Utgående post 

- Sommarbrev skrivet och utskickat från Margareta 

- Välkomstbrev till nya medlemmar 

- Kondoleansbrev till Göran Nordström 

- Mail till Nyckelfonden USÖ ang minnesgåva till Gunilla Nordströms 

begravning 

- Föreningsnytt till NA om Järle-utflykten 

- Föreningsrapport och foto till NA efter Järle-utflykten 

- SMS och lägesrapport genom hemsidan från Margareta till aktuella 

medlemmar i badverksamheten i Nora  

  

 

§  54 Ekonomi 

a) Capsulam 

Efter samtal mellan styrelsemedlemmar 21-07-01 bestämdes att minnesgåva skulle inköpas från USÖ 

Nyckelfonden till Gunilla Nordströms bår för 500 kr.   Beslut 

 

Margareta har fått godkänt att köpa Office 365 för 899 kr – inköptes 16 juni 2021 och gäller ett år. 

Detta för att kunna fullgöra jobbet som kassör.   Beslut 

 

b) Rapport från kassören 

Margareta redovisade verifikationer, balans- och resultatrapport sedan förra mötet. 

 

 

§  55  Rapporter 

a) Utflykt till Järleån 

15 juni genomfördes årets första utflykt till Järleån, där tipspromenad och korvgrillning genomfördes 

för 19 medlemmar. Vädret var strålande och medlemmarna verkade nöjda med dagen. 

 

b) DHR-lokalen och paraffinbadet 

Det råder osäkerhet om vi kan vara i DHR-lokalen framöver, då DHR-föreningen i Nora kan vara i 

upplösande. Margareta följer utvecklingen.  Dessutom försöker vi få tag på ett låsbart skåp för 

förvaring av det material som används vid paraffinbadet eftersom det förra demolerades vid inbrottet. 

Cathie kollar med Lindesbergs Kommun om det finns något skåp över från Stadsskogsskolan. 

 

c) Zoom-möte om medlemsregistret 

Margareta rapporterade att hon deltagit i ett zoom-möte om medlemsregistret, som var givande. 

 

§  56  Aktiviteter 

a) Medlemsblad nr 2 2021 

Medlemsbladet har godkänts och skickats till distriktet för kopiering tillsammans med Margaretas 

vädjan till medlemmarna att uppdatera mail- och mobiluppgifter för en komplettering av 

medlemsregistret. 

 

b) Packning av material för utskick 

Den 11 augusti åker Cathie, Christina och Ulla till distriktet för att förbereda för brevutskick till 

medlemmarna – både vår förenings material och distriktets. Margareta har tagit fram etiketter inför 

utskicket. Vi har 184 medlemmar, men vi bör trycka upp 200 ex för att ha till nytillkomna 

medlemmar. 

  



 

 

3 

3 

 

c) Paraffinbadet Lindesberg 

Christina har talat med kommunen och bokat lokal (Linden) till starten onsdag 25 augusti. Cathie 

ville ha en lista från Christina vilka som brukar vara med. Ansvaret för uppvärmningen av badet är 

delat mellan Curt/Carina Qvist, Ove/Kristina Pettersson och Birgitta Hallin.  

 

d) Medverkan vid seniorkolloavslut i Nora 27 augusti  

Ulla har uppdaterat informationsblad om vår förening, som kan användas vid denna medverkan samt 

en blankett för ev nya medlemmar. Margareta och Cathie deltar. 

 

e) Aktivitetsgruppen 

Cathie påminde om att aktivitetsgrupppen bör sammanträda för att komma fram till nästa års 

aktiviteter. I början på januari 2022 ska nästa medlemsblad vara klart och då måste vi kunna erbjuda 

några aktiviteter till medlemmarna. 

 

 

§  57  Medlemmar 

I augusti har vi 1 jubilar och i september 2. 

 

§  58  Övriga frågor 

a) Medlemsträff i Hagby Ängar, Nora 

Margareta föreslog att vi kunde ha en medlemsträff i Nora framöver i samband med badstarten. 

 

b) Julfest 

Julfest eller påskfest har efterfrågats, men styrelsen beslutade att inte ha något sådant i år. 

 

c) Policyfråga betr minnesgåva vid begravningar 

Cathie hör med distriktet i denna fråga innan vi bestämmer något. 

 

§  59  Nästa möte 

Torsdag 23 september kl 13.30 i DHR-lokalen i Nora. 

 

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

 

Vid protokollet  Ordförande  Protokollsjusterare 

 

 

Ulla Sölverud  Cathie Östlund Margareta Olsson 


