
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening, Storgatan 50, 2021-09-09 
Närvarande: Roger Wikström, Gunnar Holmqvist, Gunnel Lilleng Lundström, Birgit 
Arvidsson, Melker Johnsson 
 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarad mötet öppnat. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Föregående protokoll godkändes. Gunnar fick fel efternamn. Har nu återfått sitt 

gamla! 
4. Ingen post från Camilla. 
5. Ingen post från Roger. 
6. Ekonomi: Plusgiro 110 887:93 Kassa:530 
7. Aktiviteter: Bad startar den 13/9 men med maximalt 7 deltagare, styrketräning 

startar den 14/9, boule startar den 15/9. Gemensamma fikandet på Stigs (eventuellt 
annan lokal) och anhörigträffar skjuts fram. Efter den 29/9 kan förhoppningsvis 
deltagarantal ökas. Eventuell visning av SARA kulturhus undersöks av Melker. 

8. Hemsidan: Gunnar tar ansvaret för den med Camilla som ”ryggstöd”. Beslut att vi 
aktivt ska hålla den uppdaterad. Om inget nytt finns att förtälja ska vi ändå lägga in 
texten med ”Uppdaterad den XX/XX”. Efter varje styrelsemöte (ca 10 gånger/år) 
läggs styrelseprotokollen ut under rubriken ”OM OSS”. Melker skriver något cirka 1 
gång per månad. Under rubriken ”KONTAKT” finns ett kontaktformulär som kanske 
måste ändras. T.ex med styrelsens telefonnummer och e-postadresser. Kanske 
Camilla kan lösa problemet. 

9. Rapporter: Roger informerade om en gemensam träff för medlemmarna i 
Strokeföreningen, Neuroföreningen och Parkinsonföreningen den 17 november kl 
14-15.30 på Folkparken. Ämnet för träffen är ”Rehabilitering”.  
Samordnare är Stellan Berglund. 

10. Övriga frågor. Skräpplockardag den 18 september, informeras på hemsida och mail. 
Medlemmar får 100 kr rabatt på 1 biljett/medlem på valfri föreställning på SARA 
kulturhus. Gäller under tiden 1 oktober -21 till 31 mars -22. Biljett eller kopia skickas 
tillsammans med bankkonto till Camilla för utbetalning. Camilla ordnar med julbord 
på Arken, förslagsvis 3 dec. vid 14.30 -tiden. Gratis hockeytips organiseras av Melker 
när säsongen hunnit en bit och lagen visat vad de går för. Ett SAIK-badlakan utlovas 
som första pris. Dessutom eventuellt slutspelstips, beroende på om SAIK tar sig dit 
eller inte, och om intresse finns. Melker gör en förfrågan hos Simone Wahlberg om 
eventuell medlemsträff angående digitaliseringsförkovring (telefoner, paddor, …) 

11. Nästa styrelsemöte onsdag den 13 oktober kl. 13. OBS! Ny dag. 
12. Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet. 

 
 
 
Roger Wikström    Melker Johnsson 
 
 
 
 
Ordförande     Sekreterare 


