
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening via teams och telefon 2021-04-29 
 
Närvarande 
Roger Wikström, Camilla Stenmark, Gunnar Holmqvist, Birgit Arvidsson, Gunnel Lilleng 
Lundström, Melker Johnsson 

 
1. Ordförande Roger Wikström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Speciellt 

Gunnel som nyvald ledamot i styrelsen. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
4. Post Camilla: Skrivelse från Region Västerbotten angående medborgardialog. 

Styrelsen beslutade att Camilla vidarebefordrar skrivelsen till alla styrelsemedlemmar 
som diskuterar den och avger ett gemensamt svar vid nästa styrelsemöte den16 juni. 

5. Ingen post från Roger. 
6. Ekonomi: Plusgiro 67 521 kr Kassa 530 kr 
7. Aktiviteterna ligger fortfarande i pandemivila. Dock sprattlar vi till och deltar i 

kommande ”Hittaut”. (se övriga frågor). 
8. Hemsidan: Camilla kommer att lägga in årets protokoll och redigera informationen 

om styrelsens sammansättning och komplettering med bild på Gunnel. 
9. Rapporter: Camilla informerade om en ny färdtjänstplan som arbetats fram.  
10. Övriga frågor: Camilla tar fram ett förslag till ett ”tidslöst” visitkort som kan delas ut 

till intresserade. 
”Hittaut” är en aktivitet som orienteringsklubbarna i kommunen erbjuder alla att 
delta i. Strokeföreningen ser det som en utmärkt möjlighet för våra medlemmar att 
se och upptäcka nya mål i närområdet, samtidigt som motion och frisk luft tillförs 
alldeles gratis. Dessutom beslutades att ett antal vinster lottas ut bland dem som 
skickar in minst 10 kontrollkoder. Melker formulerar ett brev som skickas till alla 
medlemmar i mitten av maj. 
Kristina och Melker Johnsson får uppdraget att arbeta med frågan om digitalisering 
av kontakten med medlemmar.  
ABF är det studieförbund som vi samarbetar med. Kan finnas anledning att fördjupa 
den kontakten inför framtiden. 
Camilla skickar en uppdaterad medlemsförteckning till alla i styrelsen, där det också 
framgår vilka som har e-post. 

     11. Nästa möte onsdag 16 juni kl. 12.30. Fysiskt möte på Storgatan 50. 
     12. Ordförande Roger Wikström tackade för dagens insats och avslutade mötet. 
 
     Roger Wikström    Melker Johnsson 
      
 
     Ordförande    Sekreterare 
      
 


