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Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening 2020-03-05 

Närvarande 

Roger Wikström, Camilla Stenmark, Birgit Arvidsson, Ulrika Lindgren och Jan-Olof Nygren.  

Mötets öppnande 

Ordförande Roger Wikström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

Kulturhusets VD besöker oss 

Maria Ekberg Brännström besöker oss för att få veta vilka problem en stroke-drabbad person 
kan ha i samband med teaterbesök. Bland annat tipsar vi om att toalettpappershållaren 
oftast är svår att använda för en halvsidesförlamad och att bakgrundsmusik kan vara mycket 
uttröttande. Maria tar med sig information för att kunna göra Kulturhuset till en plats som 
kan besökas av i princip alla.  

Vi tackar Maria för besöket och både hon och Jan-Olof lämnar mötet.   

Godkännande av dagordning 

Föregående protokoll godkänns. 

Post Camilla 

Region Västerbotten bjuder in till inspirationsdag i anhörigfrågor. Torsdag den 19 mars kl. 
9:30-15 i regionsalen, Skellefteå Lasarett. Anmälan sker senast 10 mars via 
https://webappl.vll.se/Appl/AdmLedning/Personal/Kursadmin.nsf/xUtbildning.xsp?FDD905B7
E2CC5FD2C12584E80034F9D4. Birgit deltar.   

Kommunen vill öka användningen av busslinje 9 som trafikerar Skellefteå Lasarett-Solbacken. 
Lägsta taxan gäller och nästan alla kan åka med. Enda undantaget är personer i permobiler 
över 300 kg.  

Strokedagen 2020 är tisdag den 12 maj. Temat i år är ”Stroke har många ansikten”. Camilla 
kollar upp om Apotek Hjärtat vill och kan vara med och göra blodtryckskontroller i år. I så fall 
hoppas vi kunna hålla till på ICA Maxi. Camilla kollar med Åke på Maxi om vi kan få vara i 
entrén. Önskvärt vore om någon känd person som drabbats av stroke skulle kunna komma 
och prata om det. 

Material till Strokedagen kommer under vecka 15. Camilla ordnar beställning av tio 
banderoller så vi inte behöver ha reflexvästar i år. 

Post Roger 

- 
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Ekonomi 

Plusgirot: 4 979 kr                                                                                                                         

Kassa: 4 782,95 kr 

Aktiviteter 

Anhöriggruppen har haft sin första träff och fem personer deltog inklusive Birgit som håller i 
aktiviteten. Nästa gång blir den 12/3 kl. 13:00 på Olanders Café. 

Boulen fortsätter i nuvarande lokaler under mars och eventuellt april.  

Roger undrar om vi är försäkrade under aktiviteterna och det ska vi vara via Folksam. Camilla 
kollar upp lite mer ingående vad som gäller kring det. Frågan är aktuell eftersom en medlem 
oturades och bröt en arm i anslutning till en aktivitet.  

Hemsidan 

Uppdateras löpande. 

Rapporter 

- 

Övriga frågor 

Swish har inte kommit igång än och Camilla fortsätter jobba på det.  

Vårlunchen närmar sig och vi bollar lite olika förslag kring det. Lokal? Maxpris? Hur många 
rätter? Camilla tar kontakt med Skeria och eventuellt någon fler restaurang för att få offert.  

Årsmötet hålls söndag den 22 mars kl. 14.00, Odd Fellow-lokalen på Nordlandergatan 5. Vi 
bjuder på smörgåstårta och Kulturhusets VD Maria Ekberg Brännström gästar oss. 

Nästa möte 

Onsdag den 1 april kl. 12-15. Lunch käkas tillsammans med de nya styrelsemedlemmarna 
innan mötet startar.  

Avslutning 

Ordförande Roger tackar alla för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Roger Wikström   Ulrika Lindgren 

   Ordförande                                 Sekreterare 


