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Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening 2020-10-22 

Närvarande 

Roger Wikström, Camilla Stenmark, Melker Johnsson, Birgit Arvidsson, Gunnar Holmqvist och 
Ulrika Lindgren.   

Mötets öppnande 

Ordförande Roger Wikström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

Godkännande av dagordning 

Föregående protokoll godkänns. 

Post Camilla 

Hasse från Riksförbundet har skickat ut Infoblad 16/2020 och vi får erbjudande om att få en 
ny hemsida till föreningen vilket vi tackar nej till. Filmen Om Petra kommer uppmärksammas i 
media och visas på TV4Play i samband med World Stroke Day som är den 29 oktober. 
Föreningen kan sälja bingolotter och få in extra pengar men beslutar att avstå. 

Skellefteå kom på tredje plats i Access City Award 2020 och tilldelas 830 000 kronor av EU. 

Största delen av pengarna går till utbildning i digitala tjänster av invånare med någon form av 

funktionsvariation. Resterande pengar tillfaller RÅFF och funktionshinderföreningar kan 

ansöka om bidrag till digitala verktyg. Camilla vidarebefordrar ansökningsformulär till Melker 

och han skriver ansökan från föreningen med syftet att öka digitaliseringen hos våra 

medlemmar. Sista ansökan 2020-12-31. 

Det är dags att ansöka om Lions Lucia-pengar och Camilla skickar in en från föreningen. Målet 

är att få igång och utveckla anhöriggruppen. Ansökan senast 2020-10-31.  

Post Roger 

- 

Ekonomi 

Plusgirot: 35 320,18 kr                                                                                                                        
Kassa: 2416 kr 

Att starta upp Swish har fallit mellan stolarna och Camilla tar tag i det på nytt.  

Aktiviteter 

Jullunchen blir på Restaurang Arken den 4 december klockan 15:30. Kostnad 100 kr/medlem 

och 300 kr/icke medlem. Max 50 personer kan närvara med nuvarande Corona-restriktioner. 

Aktiviteterna startar om igen efter nyår: bad 11 januari, styrketräning 12 januari och 
caféträffar 4 februari. Lättgympan tar en paus tills vidare och Camilla kollar upp om/när 
boulen ska börja om.  
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Birgit tar kontakt med tidigare deltagare i anhöriggruppen för att starta upp igen. Melker är 
med på nästa träff och skickar sen in en notis till Norran för att fler ska få vetskap om 
gruppen. Kontakta Birgit på tel. 070-336 35 28 vid frågor och intresse. 

I mitten av november gör vi ett utskick till alla medlemmar. Det kommer bland annat att 

innehålla inbjudan till jullunch samt information om aktiviteter och möten under 2021.  

Hemsidan 

En del felaktigheter har hittats på hemsidan och Ulrika tar sig en titt på detta samt åtgärdar.  

Rapporter 

Camilla har haft möte med beredningsgruppen inför RÅFF.  

Remisserna Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst samt Utvärdering färdtjänst ska 

besvaras. Kontakta Camilla för mer information.  

Roger och Camilla ska delta i Länsförsäkringens årsmöte. Med sig har de tre medlemmar som 

även deltagit tidigare år.  

Övriga frågor 

Melker föreslår att vi kan ha gratis hockeytips för våra medlemmar med en AIK-handduk som 
pris. Vi beslutar oss för att ge det ett försök. Gunnar skriver ut de tips-papper som Melker 
gjort i ordning. Anmälan sker till Melker per post, email eller tel. 070-626 74 29. 

Förslag på hur vi kan öka antalet medlemmar som tar emot föreningens utskick/information 

per email istället för vanlig post diskuteras och vi fortsätter jobba på det.  

Camilla har sammanställt ett diagram som visar åldersfördelningen hos våra medlemmar. 

Flest finns i åldrarna 71–80 (35%) och 61–70 (29%). 

Camilla ska besöka Fonus och Skellefteå Begravningsbyrå för att uppmärksamma dem på 

skillnaden mellan att skänka minnesgåva till vår lokala Strokeförening och Strokefonden.   

Nästa möte 

Onsdag den 11 november kl. 13-15. 

Avslutning 

Ordförande Roger tackar alla för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

Roger Wikström   Ulrika Lindgren 

   Ordförande       Sekreterare 


