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Styrelsemöte via telefon Skellefteå Strokeförening 2020-11-11  

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 

- 

Post Roger 

- 

Ekonomi 

Plusgirot: 47 677,18 kr                                                                                                                        
Kassa: 2416 kr 

Camilla jobbar vidare på att starta upp Swish till föreningen. 

Ansökan till Lions om Lucia-pengar har skickats in av Camilla. 

Melker skriver ett förslag till en ansökan om pengar från ”Access City Award” med inriktning 

att få så många som möjligt, helst alla, våra medlemmar att ha tillgång till en mailadress. 

Syftet är att minska eller helt få bort portokostnader för medlemsutskick och att kunna nå 

ut snabbare med information. Ansökan senast 31/12 2020.  

Aktiviteter 

Jullunchen ställs in på grund av gällande riktlinjer kring Corona.  

Inga blomstercheckar delas ut till ansvariga ledare för aktiviteterna eftersom det varit så få 

träffar under vårterminen 2020. 

Utskick görs till medlemmarna inom en snar framtid och innehåller Hockeytipset, inställd 

jullunch, verksamhetsplan 2021, aktiviteter våren 2021 och anhöriggruppen 

uppmärksammas. Camilla och Ulrika ansvarar för utskicken.   

Anhöriggruppen återupptas i början av 2021. Träffar planeras till andra onsdagen i varje 

månad kl. 13.00 på Olanders Café. Birgit är ansvarig.   
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Datum för medlemsmöten 2021: 21/2, 21/3 (årsmöte), 25/4, 19/9, 24/10 samt Vårlunch i 

maj.  

Hemsidan 

Förbättringar har gjorts och hemsidan ser bra ut.  

Rapporter 

Remissvar har skickats via SRF gällande nya färdtjänsthandläggningen.  

Camilla har digitalt möte med RÅFF i slutet av november. 

Övriga frågor 

Camilla har varit i kontakt med begravningsbyråerna i Skellefteå för att ge dem uppgifter om 

hur man kan skänka en minnesgåva till vår lokala Strokeförening. Inget blev klart med Fonus 

så när det är läge att kunna besöka deras kontor går Camilla och Gunnar dit och pratar mer 

med dem. Skellefteå Begravningsbyrå behöver bara vårt pg samt vad som ska stå som 

mottagare av minnesgåvor som lämnas in så ska allt vara i sin ordning. Camilla mailar 

uppgifterna som behövs.  

Camilla uppdaterar listan med styrelsens kontaktuppgifter nu när Birgit börjat använda mail 

och Melker bytt mobilnummer.  

Nästa möte 

Telefonmöte onsdag den 9 december kl. 15.00. Melker sammankallar alla via telefon.   

Avslutning 

Ordförande Roger tackar alla för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

Roger Wikström   Ulrika Lindgren 

   Ordförande       Sekreterare 


