
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening, Storgatan 50, 2021-11-11 
Närvarande: Gunnar Holmqvist, Roger Wikström, Camilla Stenmark, Birgit Arvidsson, Melker 
Johnsson 
 

1. Vice ordförande Gunnar Holmqvist hälsade alla välkomna och mötet öppnades. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Föregående protokoll godkändes. Punkt 10: Återbetalning av 1835:50 till projektet 

Acess City Award omvandlas till nya aktiviteter i föreningen (uppg. från Elin 
Brännström). Punkt 11a: Camilla uppdaterar aktivitetsblad, blir en punkt på nästa 
styrelsemöte för hela styrelsen (verksamhetsplan). 

4. Post Camilla. Information om ”Kompiskortet”. Ett kort för personer över 18 år som 
har beviljade insatser enligt LSS. Bygger på aktiviteter i Skellefteå kommuns olika 
föreningar eller andra aktörer inom kultur och fritidsområdet. Knappast något för 
Strokeföreningen. 

5. Ingen post Roger. Däremot kommer Camilla att anmäla till förbundet att sittande 
ordförande ska vara mottagare för förbundets post. 

6. Ekonomi: Plusgiro 112 803:23 Kassa: 530 kr. Föreningen är nu ansluten till Swish. 
Swishnumret är: 123 266 67 09 

7. Aktiviteter:  
Måndag 17 - 18 Bad i varmvattenbassängen på lasarettet (Camilla Stenmark) 
Måndag 18 - 19 Bad i varmvattenbassängen på lasarettet (Roger Wikström) 
Tisdag 10.30 – 11.30 Styrketräning m.m. Idrottens hus Norrvalla (Birgitta Lundström) 
Tisdag 14 - 15 Styrketräning m.m. Idrottens hus Norrvalla (Gunnar Andersson) 
Onsdag 10 - 12 Boule på Sjungande Dalens IP (Camilla Stenmark) 

8. Hemsidan. Camilla kollar om det går att göra hemsidan ”säker”.  
9. Rapporter. Camilla berättade om flytten till nya lokaler på Oden som ska genomföras 

1 - 2 december med hjälp av Solkraft. Innan dess ska materialet vara packat i 
flyttlådor. 

10. Övriga frågor a) Dragning av 23 vinnare i adventskalenderlotteriet + 1 joker. Vinnarna 
måste meddela sig till Melker innan namnet försvinner från hemsidan. Om inte så 
återgår vinsten till föreningen. Camilla ordnar presentkort den 23 december. b) 
Julbord. Ingen utdelning av blomstercheckar till ledare detta år på grund av 
pandemistrul och pausade aktiviteter. Däremot prisutdelning till HittaUt vinnare. c) 
17 nov. gemensamt möte om rehabilitering på Folkparken. Kostnader för annons, 
lokalhyra och fika delas mellan de fyra inblandade föreningarna. d) 1835:50 var 
summan som vi ämnade betala tillbaka av de beviljade medlen för Acess City Award 
projektet. Vi får behålla beviljade pengar och kommer bland annat att använda dem 
till uppmuntrande och stimulerande aktiviteter på årets julfest. e) Distriktsläkaren 
Mats Gustavsson kan bli aktuell som föredragshållare vid framtida månadsmöte. f) 
Diskussioner och funderingar om eventuella rabatter hos olika företag. 

11. Nästa möte torsdag den 16 december kl. 13. Trolig lokal Oden.  
12. Dagens mötesordförande Gunnar Holmqvist förklarade mötet avslutat. 

 
Gunnar Holmqvist    Melker Johnsson 
 

 
Vice ordförande    Sekreterare 


