
 
 PSORIASISFÖRBUNDET Protokoll nr: 6 
 NORRBOTTENS LÄNSAVDELNING Sammanträdesdatum 
  2009 – 09 – 29 
 
 
 Art: Styrelsemöte 
 
 Plats: Studieförbundet Sensus, Sandviksgatan 35, Luleå 
 
 Tid: Tisdagen den 29 september kl 18.15 
 
 Närvarande: Tina Norgren Ordförande 
  Kennet Lövgren Vice ordförande 
  Gunnel Lidström Kassör 
  Christer Granbom Sekreterare 
  Tore Nilsson Piteå lokalavdelning 
  May-Britt Onnela  Luleå/Boden lokalavdelning 
  Birgitta Krigsman Gällivare/Malmberget lokalavdelning 
  Eivor  Granbom Ersättare 
  Marino Eriksson Revisor 
  Christer Olsson Revisor 
 
 § 74 Ordförande Tina Norgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötets öppnande 
         Noterades att Birgitta Krigsman ersatte Per Engfors. 
 
 § 75 Dagordningen fastställdes och godkändes med en till punkt på Dagordning 
         dagordningen ”Övrig fråga – Nya salvor”. 
               Se bilaga 2. 
 
 § 76 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Protokolljusterare 
         Tore Nilsson. 
 
 § 77 a) Ett antal rättelser är gjorda på tidigare protokoll. Föregående mötes-  
                  2009-05-26: Kennet Lövgren deltog ej, Marino Eriksson deltog protokoll 
                  och Martin Larsson närvarade också. 
              b) Föregående protokoll från den 2009 – 08 – 04 gicks igenom. 
                  Rättelse; May-Britt Onnela är ordinarie ledamot och Eivor 
                  Granbom är ersättare. 
                  Beslut: Godkändes och lades till handlingarna. 
 
 § 78 a) Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomi 
                   Se bilaga: Intern ekonomi. 
        b) De nya styrelsekostnaderna godkändes. Styrelsekostnader 
             Se bilaga 3 
        c) Kallelser med dagordning skall i fortsättningen även gå till  Nya rutiner 
                   revisorerna. Efter varje möte ska revisorerna få protokoll med 
                   bilagor, ink. ekonomisk rapport. 
        d) Beslut: ordförande skall inköpa en mobil och en multiskrivare Inköp 
                  för sitt arbete i förbundet. Den gamla faxen och kopiatorn får 
                  Marino Eriksson behålla. 
                  Se bilaga 4 
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        e) Ersättning för arbetsförtjänst vid utbildning eller kurser göres Övrigt 
                  i samråd med kassören och beslutas av ordförande. Det är endast 
                  i undantagsfall som sådan ersättning bör utgå. Sådana beslut bör 
                  föregås av en förteckning i vilken det framgår vem/vilka som har 
                  rätt till det. 
 
 § 79 Rapporter   Rapporter 
         a) Förbundet, ett brev har kommit från förbundsordförande Lars  Förbundet 
                   Ettarp om ett minskat medlemsantal vilket är alarmerande. 
                   Diskuterades vad styrelsen kunde göra för att öka medlemsantalet. 
                   I dagsläget har Norrbotten minskat med 46 medlemmar under året. 
                   Ordförandekonferensen blir den 19 – 21 februari. 
 
         b) Lokalavdelningarna  Lokalavdelningar 
             Gällivare/Malmberget lokalavdelning har ej kommit igång efter 
                   semestern. Ljusbehandlingen har bara 26 timmar/vecka i 
                   öppettid. 
 
            Luleå/Boden lokalavdelning har haft möte den 4 september.  
  Ordförande har fått en kallelse till ett möte med lokala HSO. 
              Vi hade även upp vad som skall göras vid psoriasisdagen  
                 den 29 oktober. 
 
  Piteå lokalavdelning skall ha möte den 6 oktober och har 
                   kallat in valberedningen för att diskutera nya medlemmar 
                   till styrelsen. Planerar även för ett julmöte den 5 december. 
 
 § 80 a) Ny tid för möte med hudsektionen på Sunderby Sjukhus blir Vård och behandling 
                  den 12 oktober. 
 
        b) Kartläggningen av psoriasisvården är gjord och inlämnad till 
                  förbundet. Det fortsatta arbetet består av att genomföra förbundets 
            vårdpolitiska handlingsplan. 
 
 § 81 a) Till psoriasisdagen skall:  Information 
                   Ordförande annonsera i länstidningarna, skicka brev till lands- 
                   tingspolitikerna samt skicka information till behandlingsan- 
                   läggningarna. Lokalavdelningarna ska sätta upp broschyrer på 
             olika anslagstavlor, samt även eventuella artiklar i lokalpressen  
                   och närvara vid behandlingsanläggningarna under dagen. 
              Se bilaga: 5 och 6 
 
         b) Den nya webb-platsen är snart ute på plats och publiceras inom 
                   kort. Den gamla hemsidan kan avslutas och vi kan avtacka Stig 
                   Lindberg som arbetat med denna. Uppdrogs till Christer att ordna 
                   med avtackning, via Marino. Inför lanseringen av den nya webb- 
             platsen kommer ett vykort med information att skickas till alla  
                   medlemmar. Ordförande tar fram vykorten, Christer och Eivor 
             sköter själva utskicket. Beräknad kostnad, cirka 6000 kr. 
             Se bilaga: 7 
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         c) En information skall skickas ut till alla ljusbehandlingar om det 
                   som har hänt efter byte av länsordförande. 
 
         d) Christer Granbom och Kennet Lövgren informerade hur det gick 
                    vid Sunderby Sjukhus 10-års jubileumsdag. 
 

e) Konstaterades att Norrbottens verksamhet blev väl synliggjort 
i det senaste numret av Psoriasistidningen.  

 
 § 82 a) Inget nytt har inkommit kring förbundets forskningspolicy. Forskning 
 
              b) Man kan om man vill stödja forskningen lämna in bidrag på 
                  fondens postgiro. Ordförande påpekade att det kan behövas 
                  ökade insatser för att få in mer pengar till fonden och att denna 
                  fråga är något att jobba vidare med. Uppdrogs till Christer att 
                  förse ordföranden och lokalavdelningsordföranderna med de 
                  särskilda insamlingsbössor som finns för ändamålet. 
 
 § 83a) ”Ung med psoriasis” verksamhet är lite okänd, vi skulle vilja få Medlemmar 
                  till stånd en dialog med dessa. Ordförande informerade om att 
                  hon har kontaktat med ungdomsförbundet. Alla lokalavdelnings- 
                  ordföranden uppmanades att besvara uppropet från ” Ung med 
                  Psoriasis” i senaste nyhetsbladet från förbundet. 
 
              b) Beslut på hur man skall göra med det svikande medlems- 
                  statestiken tas upp vid nästa möte. Nyligen spärrade medlemmar: 
                  Gällivare/Malmberget: 0 
                  Luleå/Boden: 25 
                  Piteå: 13 
                  Länet: 11 
 
 § 84 a) Christer Granbom informerade lite från senaste HSO-ordförande Samverkan 
                   mötet vad som där behandlades. 
 
         b) Skrivelsen som kom från ordf.gruppen HSO skall avhandlas vid 
                   nästa ordförandemöte. 
                   Se bilaga 8 
 
         c) Man borde kanske få en bättre samverkan mellan de norrlänska  
                   länsavdelningarna. 
 
 § 85 a) Verksamhets plan 2009 – 2010 är ut på hemsidan. Planering 
 
        b) Arbetet med studieresan till förbundet fortsätter. Se bilaga 9 
                  Jullunchen blir nog på Hotell-Bodensia arbetet fortgår där. 
       Uppdrogs till May-Britt att kolla kulturarrangemang via ABF. 
                  Se bilaga 10. 
 
        c) Ordförande vill ha in eventuella uppgifter som kan sättas in 
                  på hemsidan ex bilder , kontaktuppgifter och förtroendevalda. 
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 § 86 Tina Norgren har fått en förfrågan om att prova en ny salva Övrig fråga 
              som skall vara patentsökt. 
              Christer Granbom lämnades ut nya produkter för prov som  
              sedan kanske kan användas vid försäljning på Nolia. 
 
 § 87 Nästa möte blir 5 december.  Nästa möte 
 
 § 88 Ordförande Tina Norgren tackade för visat intresse och förklarade Avslutning 
               mötet avslutat. 
 
 
 
 Luleå 2009 – 10 – 04 
 
 
 Christer Granbom 
 Sekreterare 
 
 
 
 
 Justerare:  Tina Norgren Tore Nilsson 
     Ordförande Protokolljusterare 
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