
	  

	  

Styrelsemöte	  Skellefteå	  Strokeförening	  130110	  	  
	  

Närvarande:	  Tomas	  Lundström	  Vivan	  Söderlund	  Gunnar	  Karlsson	  Roger	  
Wikström	  Camilla	  Stenmark	  Birgitta	  Lundström	  och	  Rune	  Karlsson 

Mötets	  öppnande:	  
	  Ordförande	  öppnade	  mötet	  	  

Godkännande	  av	  dagordning:	  
	  Dagordningen	  godkändes	  

Föregående	  protokoll:	  
	  Godkändes	  

Post	  Camilla:	  	  
Infobladet	  5/12	  finns	  hos	  Camilla	  

Föreningsstödet	  2013	  –	  maxbelopp	  8000,	  söks	  1feb-‐	  31	  okt.	  

Internationella	  strokedagen	  är	  den	  14	  maj	  2013.	  Den	  ska	  handla	  om	  
rehabilitering	  även	  i	  år.	  	  

Strokeförbundet	  har	  startat	  en	  anhöriggrupp.	  Information	  om	  den	  finns	  
strokeförbundets	  hemsida.	  	  www.strokeforbundet.se	  	  

ABF	  har	  skickat	  inbjudan	  kring	  en	  dialog	  kring	  innehållet	  i	  kulturhuset	  i	  
Skellefteå.	  Torsdagen	  den	  24/1	  2013	  kl.	  10.00.	  Camilla	  går.	  

ABF-‐	  årsmöte	  den	  10	  april	  2013-‐	  Gunnar	  går	  dit.	  

Lärande	  luncher	  våren	  2013.	  

Berättarfestivalen	  den	  22-‐28	  april.	  

Post	  Tomas:	  
	  Ingen	  post	  
	  
Ekonomi:	  
	  Pg:	  73	  701,17	  kronor	  och	  i	  kassan.	  5062	  kronor	  

Vi	  betalar	  400	  kronor	  även	  i	  år	  till	  de	  styrelsemedlemmar	  som	  vill	  ha	  p-‐passet.	  



	  

	  

Verksamhetsplan	  2013:	  	  
Vi	  diskuterade	  verksamhetsplanen	  för	  år	  2013.	  Ändringar	  görs	  till	  nästa	  möte.	  

Aktiviteter:	  

Styrketräningen	  startade	  130108	  

Boulen	  startar	  den	  130116	  

Badet	  startar	  130114	  

Hemsidan:	  	  
Dateras	  upp	  med	  nya	  verksamhetsplanen	  samt	  att	  vi	  lägger	  upp	  våra	  
styrelseprotokoll.	  	  

Övriga	  frågor:	  	  
Umeå	  ska	  starta	  en	  lokalförening.	  Då	  blir	  det	  aktuellt	  med	  en	  representant	  i	  
länsföreningen	  från	  Skellefteå.	  

Frågor	  till	  Camilla	  som	  ska	  på	  ett	  möte	  med	  kommunala	  handikapprådets	  
referensgrupp.	  

Vi	  beslutade	  att	  Rune	  ska	  få	  ersättning	  för	  de	  möten	  han	  deltog	  på	  2012	  och	  för	  
2013.	  

Nästa	  möte:	  
	  Torsdagen	  den	  7	  februari	  2013.	  Teliahuset	  stora	  rummet.	  Kl.	  13.00–15.00.	  

Avslutning:	  
	  Tomas	  tackade	  för	  visat	  intresse	  och	  avslutade	  mötet.	  
	   	  

	  

Ordförande:	   	   Sekreterare:	  

	  

Tomas	  Lundström	   	   Birgitta	  Lundström	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  


