
	  

	  

Styrelsemöte	  Skellefteå	  Strokeförening	  2013-‐02-‐07	  

Närvarande:	  Tomas	  Lundström	  Rune	  Karlsson	  Vivan	  Söderlund	  Gunnar	  
Karlsson	  Roger	  Wikström	  Camilla	  Stenmark	  Birgitta	  Lundström	  Margareta	  
Johansson	  och	  Toivo	  Långström 

Mötets	  öppnande:	  	  
Tomas	  öppnade	  mötet	  	  

Godkännande	  av	  dagordning:	  
	  Dagordningen	  godkändes	  

Föregående	  protokoll:	  
	  Godkändes	  

Post	  Camilla:	  
	  Informations	  blad	  från	  förbundet.	  
Riksstroke	  rapport	  från	  2011	  

Post	  Tomas:	  
	  Ingen	  

Ekonomi:	  	  
Pg:	  75	  479,67	  
	  Kassan:	  4588	  

Camilla	  går	  in	  på	  banken,	  vid	  tillfälle,	  och	  hör	  sig	  för	  om	  olika	  alternativ	  till	  för	  
våra	  pengar.	  

Valberedningen	  har	  ordet:	  	  

Rune	  Karlsson	  föreslås	  till	  ordförande	  på	  1år.	  Till	  2014.	  

Birgitta	  Lundström	  föreslås	  till	  sekreterare	  på	  2år	  till	  2015	  

Vivan	  Söderlund	  föreslås	  till	  vice	  ordförande	  på	  1	  år.	  Till	  2014.	  

Camilla	  Stenmark	  kvarstår	  som	  kassör	  ytterligare	  ett	  år.	  Till	  2014	  

Roger	  Wikström	  föreslås	  till	  omval	  som	  ersättare	  på	  1år.	  Till	  2014	  

Gunnar	  Karlsson	  föreslås	  till	  omval	  som	  ledamot	  på	  2år	  till	  2015.	  	  



	  

	  

Toivo	  Långström	  aviserar	  att	  han	  har	  för	  avsikt	  att	  avgå	  2014	  som	  revisor	  och	  
deltagare	  i	  valberedningen.	  Arbete	  med	  ersättare	  kommer	  att	  påbörjas.	  

Aktiviteter:	  
	  Det	  har	  startat	  en	  caféträff.	  Första	  torsdagen	  varje	  månad	  på	  Stigs	  konditori,	  kl	  
14.00.	  Alla	  är	  inbjudna.	  Ingen	  anmälan	  krävs.	  

Hemsidan:	  
	  Inget	  nytt	  

Rapporter:	  
	  Camilla	  var	  på	  träff	  med	  temat	  ”Dialog	  kring	  kulturhuset”.	  2015	  på	  våren	  är	  det	  
meningen	  att	  man	  ska	  börja	  bygga	  kulturhuset.	  

Övriga	  frågor:	  
Informationsbrev	  till	  nydrabbade	  efterlyses.	  Tomas	  kollar	  om	  det	  finns	  något	  på	  
förbundet.	  

18/2	  ska	  Camilla	  till	  Dagrehab	  och	  informera	  om	  föreningen.	  

Nästa	  möte:	  
	  Den	  21/3	  i	  Teliahuset,	  klockan	  13.00.	  Stora	  rummet.	  

Avslutning:	  	  
Tomas	  tackade	  och	  avslutade	  mötet.	  
	   	  

	  

Ordförande:	   	   Sekreterare:	  

	  

Tomas	  Lundström	   	   Birgitta	  Lundström	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  


