
 

 

1 

1 

  REUMATIKERFÖRENINGEN BERGSLAGEN 

  PROTOKOLL  

  STYRELSEMÖTE 

  2021-09-30 

 

Plats  DHR-lokaleln, Nora 

 

Närvarande  Cathie Östlund Ordförande 

  Margareta Olsson Kassör 

  Ulla Sölverud Sekreterare 

   

Frånvarande  Carita Andersson 

  Birgitta Boback, sjuk 

  Christina Ljungsten   

 

§   59  Mötets öppnande 

Cathie öppnade mötet och hälsade välkomna. 

 

§  60  Godkännande av dagordning 

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.  

    

§  61  Val av mötessekreterare 

Ulla valdes till mötessekreterare. 

 

§  62  Val av protokollsjusterare 

Margareta valdes till protokollsjusterare. 

 

§  63  Föregående protokoll 

Protokollet 2021-08-02 godkändes, skrevs på och lades till handlingarna.  

 

§  64  In- och utgående post 

a) Ingående post 

Från förbundet: 2021-08-20 Reumatikerförbundets fortsatta förhållningssätt under pandemin 

  2021-08-31 Info nr 5 till förtroendevalda 

  2021-09-02 Medlemsnyhetsbrev nr 6 

  2021-09-06 Rättelse och förtydligande 

  2021-09-27 Info nr 6 till förtroendevalda 

 

Från distriktet: 2021-08-15 Distriktets protokoll nr 9 

  2021-08-29 Minnesanteckningar från Nora 18 augusti 

 2021-09-06 Påminnelse om träff med studieorg och aktivitetsgrupper 13/9 

  2021-09-16 Distriktets protokoll nr 10 

  2021-09-18 Förtydligande ang medlemsvärvartävlingen 

 

Övrigt:          -    Tackkort från Göran Nordström avs Gunilla Nordströms bortgång 

- Inbjudan till fysisk föreningsträff 9 nov till Tingshuset Koppaarberg 

- Margareta har skickat efter en information om skelett- och ledhälsa (gratis) 

i 100 ex för utdelning på möten. 

- Skrivelse från Örebro ABF om att kunna söka bidrag till olika aktiviteter 

- Information från medlemsservice ang bl a ny utbildning. 

Bestämdes i samband med medlemsregistret att enbart Margareta lägger in             

nya medlemmar.    Beslut 



 

 

2 

2 

- Faktura från Skomuséet på inträdet för 12 personer (2 icke medlemmar 

betalade själva). 

- Avtal har skrivits betr nyttjande av lokaler på Linden för totalt 1 800 kr 

under höstterminen för paraffinbadsverksamheten i Lindesberg.  

 

b) Utgående post 

- Välkomstbrev till ny medlem 

- Avtackningsbrev till avgående medlem 

- Föreningsrapport och foto till NA efter utflykten till Kumla skomuseum 

  

 

§  65 Ekonomi 

Margareta redovisade balans- och resultatrapport samt verifikationer sedan förra styrelsemötet. Hon har 

köpt in ett begagnat låsbart skåp som tidigare beslutats och det kostade 500 kr, som godkändes av mötet. 

 

Margareta har dessutom varit in på Reumatikerförbundet Shopper och tittat vad som finns att köpa för ev 

framtida bruk. 

 

§  66  Rapporter 

a) Badet i Nora och Lindesberg 

 Lindesberg har kommit i gång men är uppdelat på två grupper så man badar varannan vecka. 

Nora har ännu inte kommit igång p g a underhållsarbete. 

 

b) Paraffinbadet i Nora och Lindesberg 

Båda paraffinbaden är igång och fungerar bra. 

 

c) Utflykten till Kumla 9 september 

14 personer deltog i utflykten till Kumla skomuseum och en välsmakande lunch på Goda Rum 

och det verkade som att detta uppskattades av deltagarna. 

 

d) Mötet med distriktets föreningsstyrelser och förbundets ordförande i Nora Folkets Park 

den 18 augusti 

Hela styrelsen utom Carita deltog i mötet och vissa förslag till aktiviteter kommer vi att jobba 

vidare med. Vi arbetade i grupper med bl a vad vi ville att distriktet ska göra för föreningarna. 

Vi diskuterade att ev starta boule-verksamhet i vår.  

 

e) Medverkan i seniorkolloavslutning i Nora den 27 augusti 

En mässa med inbjudna föreningar och företag i Nora Folkets park som var öppen inte bara för de 

12 deltagarna i seniorkollot i Nora, utan också för andra. Tyvärr var det inte så många som kom, 

men vi kunde dela ut lite material om oss i alla fall. 

 

f) Studieorganisatörsträff i Örebro 13 september 

Cathie och Margareta deltog och träffen tog tag i det som framkom under mötet 18 augusti att 

ordna en läsecirkel inom distriktet där de olika föreningarna läser om samma ämne som slutligen 

resulterar i en studieresa. Karin Larssons liv (född Bergöö) kom upp som förslag och att som 

slutpunkt ordna en resa till Sundborn. Distriktet står för bussen. 

 

g) Rapport från aktivitetsgruppens arbete 

Då Christina inte var med på styrelsemötet fanns inget att rapportera. Är det dags att lägga ner 

aktivitetsgruppen? 
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h) Utvärdering av packning av materialet till utskicket och ev kommentarer från våra 

medlemmar 

Någon förening har erfarit att inte alla medlemmar fått materialet, men vi har inte hört något om 

detta från våra medlemmar. 

 

i) Rapport från distriktets tävling om medlemsvärvning 

Den första att värva medlem var Hällefors. I övrigt har vi inte hört någonting.  
 

§  67  Aktiviteter 

a) Bowlingen 14 oktober 

Inga anmälningar har ännu kommit in. Det bestämdes att Ulla påminner under Föreningsnytt i NA och 

Margareta skriver ett mail till dem som har det. 

 

b) Första halvåret 2022 

Vårfest 2022 diskuterades och vi kom fram till att höra med Bergsgården i Guldsmedshyttan lördag 14 

maj och någon form av uppträdande. Cathie kollar med Bergsgården. I övrigt anser vi det räcker med 

läsecirkeln om Karin Larsson och boule-spel under första halvåret, utöver ständigt pågående 

bassängträning och handträning med paraffinbad. Betr Nora läsecirkel önskar vi fler deltagare. 

 

§  68  Medlemmar 

I oktober inga jubilarer, i november 2 och december 4. 

183 medlemmar har vi idag. 

 

§  69  Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§  70  Nästa möte 

Torsdag 11 november kl 9 hemma hos Ulla. 

 

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

 

Vid protokollet  Ordförande  Protokollsjusterare 

 

 

Ulla Sölverud  Cathie Östlund Margareta Olsson 


