
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening, Storgatan 50, 2021-08-12 
 

Närvarande 
Roger Wikström, Gunnar Holmström, Camilla Stenmark, Birgit Arvidsson, Gunnel Lilleng 
Lundström, Melker Johnsson. 
 
Mötet startade med lunch på Olanders café. 

1. Ordförande Roger Wikström hälsade alla välkomna och förmedlade ett     
gemensamt tack för maten och förklarade mötet öppnat. En kort 
presentationsrunda var på sin plats när Gunnel var med på första fysiska mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Camilla hade ingen relevant post att förmedla. 
5. Roger hade ingen relevant post att förmedla. 
6. Ekonomi: Plusgiro 98 341:93, Kassa 530 kr 
7. Aktiviteter: Bad, styrketräning, boule, anhörigträffar, fikaträffar pausas i första 

hand fram till nästa styrelsemöte. 
Däremot planeras för ett julbord, tid och plats ej bestämt, men medlemmarna blir 
bjudna och medföljande får betala. 
Surströmmingsätande skjuts framåt och återkommer på nästa möte för nytt 
beslut. 

8. Hemsidan sköts nu av Camilla. Gunnar och Camilla har ”internutbildning” med 
syfte att Gunnar i framtiden sköter föreningens hemsida. Camilla gör en lathund 
som stöd för arbetet. 

9. Rapporter: Årsmöte för länsföreningen är planerat till den 29/9. Roger, Camilla, 
Gunnar och förhoppningsvis även Bodil Wikström och Ylva Andersson deltar i ett 
digitalt årsmöte. 

10. En jobbansökan från Helena Ström lades till handlingarna utan åtgärd. 
11. Övriga frågor: Melker informerade om dagsläget i digitaliseringsprojektet. På 

grund av pandemiläget under året har en del träffar fått anpassas till individuella 
möten och projektpengar som också skulle gå till ”stimulansföda” har därför inte 
alls kunnat nyttats enligt plan. Därför planeras en inbjudan till avslutningsmåltid 
med information, mat och samtal. Melker har fått uppdraget att genomföra det 
inom en mycket snar framtid, om inte pandemin hittar på något annat. 
BINGO var också upp på diskussionsbordet. En tänkbar framtida aktivitet i 
samband med något medlemsmöte. 

12. Nästa möte torsdag den 9 september kl. 13.00 
13. Ordförande Roger Wikström tackade för deltagandet och förklarade mötet 

avslutat. 
 
Roger Wikström    Melker Johnsson 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 


