
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening, Storgatan 66 A, 2021-10-14 
Närvarande: Gunnar Holmqvist, Camilla Stenmark, Gunnel Lilleng Lundström, Birgit 
Arvidsson, Melker Johnsson 
 
 

1. Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Post Camilla: Informerade om psykeveckan V45 i Västerbotten med bland 

annat digitala föreläsningar. (Program finns på facebook.com/psykeveckan). 
Strokedagen 2022 kommer att ha Rehabilitering som tema. 

5. Roger ingen post. 
6. Ekonomi: Plusgiro 106 654:93  Kassa 530:- 
7. Aktiviteter – se punkt 11 övriga frågor 
8. Hemsidan. Gunnar och Melker ska få internutbildning av Kristina Johnsson. 

Information om ledsagarservice och En hjälpande hand ska skrivas in på 
hemsidan. 

9. Inga rapporter. 
10. Slutredovisning av digitaliseringsprojektet Access City Award: Utgångspunkten var att 

vi skulle förmå så många som möjligt av de 66 medlemmar som inte hade eller 
avstått att lämna e-postadress till föreningen skulle skaffa egen e-postadress eller 
hitta någon anhörig som kunde vara mottagare av e-posten och förmedla 
informationen till vår medlem (ett sätt att få en mänsklig kontakt för dem som är 
ensamma).  
När vi sökte medel hade vi inte en aning om konsekvenserna av den pandemi som 
härjat under tiden vi skulle förverkliga våra tankar. Tänkta och planerade samlingar i 
mindre grupper blev ohållbart. 
Samtliga har kontaktats brevledes (ett flertal med upprepade brev), de flesta också 
via telefon och några fysiskt med besök. 
Två samlingar med information och lunch har genomförts. 
När vi nu summerar slutintrycket av projektet så konstaterar vi att av 122 
medlemmar vid ansökan har minskat till 107 medlemmar (avlidna och avslut på egen 
begäran). 
Resultatet kan mätas i antal brevutskick som numera är 15 istället för 66. Med 
dagens portokostnader är det en besparing på 612 kronor vid varje utskick till 
medlemmarna. 
Av de beviljade pengarna, 6 000 kr, har 4 166,50 använts enligt följande: 
Porto: 720 kr 
Kontorsmaterial, förbrukningsmaterial: 731,50 kr 
Mat: 2 715 kr 
Att återbetala till projektet:1 835 kr och 50 öre. 

11. Övriga frågor, a) Camilla uppdaterar aktivitetsblad. b) Inget att rapportera från 
länsföreningsträff. c) Den 17 november kl. 14-16 blir det ett gemensamt öppet 
möte på folkets park med Strokeföreningen, Parkinsonföreningen, Hjärnkraft 
och Neuro som arrangörer, med temat Rehabilitering. Representanter från 



Region Västerbotten och Skellefteå kommun kommer att berätta om sina 
ansvarsområden angående rehabilitering. Efter fikapaus blir det en öppen 
frågestund. Camilla ansvarar för ett ”informationsbord” om Strokeföreningens 
verksamhet för eventuellt nya medlemmar. Annons kommer i Norran + egna 
utskick från föreningarna till sina medlemmar. d) HittaUt är avgjord. Vinnare 
blev Ulf Fjellstedt och Roger Wikström som belönas med ett presentkort på 
150 kronor vardera, som delas ut på årets julbord. e) Gunnar Holmqvist utsågs 
till ersättare i länsföreningen. f) Swisch – Camilla försöker få det att fungera till 
nästa styrelsemöte. g) Julbord på Arken den 3 december kl 14.30. Gratis för 
medlemmar och övriga betalar ordinarie pris. Anmälan till Camilla senast 
26/11. Camilla ordnar med lotterier. Annonsering på hemsida och utskick. h) 
Adventskalender. Utlottning av Skellefteå-presentkort á 100 kr varje dag, 1 – 
24 dec. Dragning sker bland dem som är medlemmar den 11 november. 
Vinnaren presenteras varje dag på hemsidan och namnet finns där 2 dagar. 
När namnet försvinner från hemsidan (dag 3) återgår vinsten till föreningen 
om vinnaren inte kontaktat ansvarig i styrelsen innan dess. Syftet är, förutom 
att glädja vinnaren, att öka intresset för hemsidan. i) Till kommande årsmöte 
ska ny sekreterare/ledamot rekryteras då nuvarande gjort sitt. Valberedningen 
är underrättad. 

12. Nästa möte den 11 november kl. 13 på Storgatan 50 
13. Dagens mötesordförande Gunnar tackade för visat intresse och avslutade 

mötet. 
 
Gunnar Holmqvist    Melker Johnsson 
 
 
 
Vice ordförande    Sekreterare 
  
 


