
Styrelsemöte Skellefteå Strokeförening, 2022-01-20, teams-och telefonmöte 
Närvarande: Roger Wikström, Camilla Stenmark, Gunnar Holmqvist, Gunnel Lilleng 
Lundström, Birgit Arvidsson, Melker Johnsson, (Ylva Andersson och Doris Selin under 
inledningen som handlade om arbetsuppgifter för valberedningen inför årsmötet). 
 

1. Ordförande Roger Wikström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Valberedningens medlemmar Doris Selin och Ylva Andersson var inbjudna till 

resonemang om läget inför kommande årsmöte. Sekreterare och styrelseledamot är 
två vakanser som ska ersättas. Doris och Ylva inbjuds till nästa styrelsemöte också. 

3. Dagordningen godkändes. 
4. Föregående protokoll godkändes. Aktiviteterna som då beslutades då har påverkats 

av pågående pandemi. 
5. Ingen post från Camilla. 
6. Ingen post från Roger. 
7. Ekonomi: Plusgiro 81 200:- Kassa: 3 800:- 
8. Aktiviteter: Badet startar om den 31 januari, Styrketräningen den 1 februari och 

Boulen den 2 februari. Fikaträffarna på Stigs konditori och anhörigträffarna på 
Olanders café ligger kvar i pausläge. 

9. Hemsidan har tillfälligt varit ur funktion. Är nu återställd och frisk. Camilla kollar med 
”hemsideägarna” om att göra hemsidan säker samt resonera om årskostnaden. 
Eventuellt framtida byte av hemsideleverantör. 

10. Camilla rapporterade från träff med referensgruppen. På www.hjalteforeningen.se 
kan man läsa mer om personer med funktionsvariation som är instruktörer för 
träning på några av stans gym. 

11. Övriga frågor: 1) Årsmötet blir digitalt den 27 mars kl. 14. Kallelse med handlingar skickas 
ut senast 9 mars. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast den 13 
februari. 2) För deltagande i styrketräning på Idrottens hus krävs medlemskap i 
Parasportföreningen (200 kr/år) och strokeföreningen betalar deltagaravgiften för 
lokalhyran (100 kr/år och deltagare). 3) Gratis aktivitetsbingo erbjuds alla medlemmar. 
Melker skickar ut inbjudan. Antalet priser beslutas efter antalet inlämnade svar. 

12. Nästa möte den 17 februari kl 13.00. Det mötet blir också digitalt och valberedningen 
inbjuds att delta i inledningen av mötet. 

13. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Roger Wikström    Melker Johnsson 
 
 
 
 
Ordförande     Sekreterare 
 
 


