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Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening 2020-10-01 

Närvarande 

Roger Wikström, Camilla Stenmark, Melker Johnsson, Birgit Arvidsson, Ulrika Lindgren 
och Gunnar Holmqvist (lämnar mötet strax innan det avslutas). 

Mötets öppnande 

Ordförande Roger Wikström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

Godkännande av dagordning 

Föregående protokoll godkänns. 

Post Camilla 

Malin Burlin, Skellefteå Kommun, har skickat ut information om vilka riktlinjer som 
gäller för färdtjänst samt för besök inom vård och omsorg. Dessa finns att få tag på 
hos Camilla.  

Det finns speciella bidrag att söka till utbildning för att höja kompetensen i 

föreningen. I nuläget är det inte aktuellt för strokeföreningen att göra en ansökan. 

Post Roger 

Åsa Hägglund Larsson, samordnare för alla Skellefteås föreningar, har kontaktat Roger 

för att kolla upp om det finns behov av hjälp därifrån. 

Ekonomi 

Plusgirot: 35 890,18 kr                                                                                                                       
Kassa: 2 416 kr  

Camilla visar stapeldiagram för intäkter/utgifter för de senaste fyra åren och i det 
stora hela är det ingen stor skillnad mellan åren.  

Aktiviteter 

Jullunchen planeras att gå av stapeln fredag den 4/12 på Restaurang Arken om det går 
att genomföra på ett säkert sätt i och med Corona. Camilla tar kontakt med 
restaurangen och kollar upp det.  

Alla aktiviteter och medlemsmöten har pausats till nästa år.  

Styrelsemöten har återupptagits i oktober och vi välkomnar två nya 
styrelsemedlemmar; vice ordförande Melker Johnsson samt ersättare Gunnar 
Holmqvist. 
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Caféträffarna startar om den 7/1 2021 på Stigs Konditori kl. 14:00. Ingen anmälan 

krävs så det är bara att dyka upp. Träffarna fortsätter sedan den första torsdagen 

varje månad på samma tid och samma plats.  

Anhörigträffarna hade just börjat komma igång under våren innan alla aktiviteter 

ställdes in. Om intresset kvarstår och fler anhöriga vill vara med planeras träffarna att 

fortsätta 2021. Detta tas upp under jullunchen.  

Boulen har flyttat till Sjungande Dalens IP. Camilla tar kontakt med de som tidigare 

spelat och kollar av intresset eftersom det behövs minst fem deltagare per tillfälle.  

Hösten 2021 hålls nästa välkomstfika för nya medlemmar.  

Hemsidan 

Vi planerar att få igång ett bildgalleri på hemsidan för att kunna lägga upp foton från 
möten, aktiviteter och liknande. Ulrika jobbar vidare på saken.  

Rapporter 

Camilla har möte med RÅFF måndag 5/10 2020.  

Övriga frågor 

Vi fortsätter att jobba aktivt för att nå ut till fler medlemmar per email/via hemsidan 
istället för med vanlig postgång. Har man inte egen mail eller dator finns kanske någon 
i ens närhet som kan förmedla när ny information skickas ut. 

Hur kan vi öka antalet aktiva medlemmar i föreningen och nå ut till fler som idag inte 

är med på möten eller aktiviteter? Olika förslag diskuteras.  

Nästa möte 

Torsdag den 22/10 kl. 13-15. 

Avslutning 

Ordförande Roger tackar alla för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

Roger Wikström   Ulrika Lindgren 

   Ordförande       Sekreterare 

 


