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Styrelsemöte via telefon Skellefteå Strokeförening 2020-12-09  

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. En ny punkt läggs till dagordningen av Roger. 

 

Avgående sekreterare 

Ulrika har beslutat sig för att avgå som sekreterare så snart det är praktiskt möjligt bland annat 

på grund av sina kvarstående stroke-relaterade problem. Till viss del kommer Ulrika att bistå 

med hjälp gällande hemsidan ett tag framöver. 

Melker Johnsson kliver in som tillförordnad sekreterare fram tills nästa årsmöte och Ulrika 

skriver sitt sista protokoll under dagens möte.  

Post Camilla 

Infoblad 18 från Hasse Sandberg, Stroke-Riksförbundet, innehåller bland annat önskemål om att 

få in mailadress till fler medlemmar för att underlätta kommunikationen.  

Hasse tipsar även om att det går att få råd via telefon av Daniela Bjarne, sakkunnig på 

Förbundet. Under Corona-tider kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig när man har 

frågor och funderingar om stroke och dess konsekvenser. Som medlem är du välkommen att 

ringa Daniela måndagar och torsdagar mellan kl. 10-11 på 0738- 00 11 99. Man når Daniela även 

via e-post: daniela@strokeforbundet.se. 

Ingrid Thylin, Kultur- och Fritidschef Skellefteå kommun, har mailat ut en önskan om att 

föreningar bör vidta ännu fler Corona-strategier om möjligt för att bromsa smittan ännu mer.  

 

Post Roger 

- 

Ekonomi 

Plusgirot: 46 527,18 kr                                                                                                                        Kassa: 
2416 kr 

Swish har inte kommit igång än. 
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Aktiviteter 

Alla beslut kring vårens aktiviteter ligger vilande tills nästa styrelsemöte som hålls i början av 

januari.  

Antalet deltagare i hockeytipset uppgår för tillfället till sju personer. Eftersom det är några dagar 

kvar innan sista anmälningsdatum kommer Melker att maila till de medlemmar som står på 

maillistan för att uppmuntra fler att komma in med tips. Vinsten är inhandlad. 

Hemsidan 

Fungerar bra.  

Rapporter 

- 

Övriga frågor 

Stellan Berglund från Neuroföreningen har ringt Roger och kollat av intresse för ett samarbete 

med dem och Hjärnkraft. Under våren kommer Roger och Melker bjudas in till samtal kring hur 

det skulle kunna se ut. Vi ser positivt på förslaget och tror det kommer att bli bra.  

Nästa möte 

Torsdag den 7 januari kl. 13:00 i lokalen på Storgatan 50. Ifall den är bokad blir det telefonmöte. 

Camilla kollar upp om lokalen är ledig.  

Avslutning 

Ordförande Roger tackar alla för visat intresse samt ett extra tack till Ulrika för sin tid som 
sekreterare. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

Roger Wikström   Ulrika Lindgren 

   Ordförande           Sekreterare 

 

 


