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Protokoll UPS Styrelse

Tid:
Plats:

Protokoll nr 5/12

2012-06-13 kl 09.00 -15.30
Buss Storg 11 Uppsala - Faringe tor
Storg 11 sammantrade vid aterkomsten

Narvarande
Percy Westerlund, ordforande
Roland Edwardsson
Ewon Enqvist, sekreterare
Majvor Fredin
Eva Gosselman
Mats Hallor, justerare

Margret Kihlen
Sven-Olov Larsson
Sten Lundgren
Gunnar Michaelson
Ulla Myhrman
Inger Sjoberg
Carin Unebrand

Med avgang kl 09.00 och guidning av ordforanden i fastighetsagarnamnden
Lars-Gunnar Karlsson besags nya Resecentrum, UL:s nya bussterminal,
nya fOretagsetableringar i Saby-Kumla, SLU:s nya forskningsanlaggningar i Funbo-
Lovsta med guidning av v. VD for Lovsta Kott, Maria Lundesjo, en anlaggning med villor
belagna i Barby (Funbo), vidare ett omrade i Almunge skapat av Kennert Jonasson
med hyreslagenheter och villor. Pa orten traffade vi aven forestandaren Marie-Louise
Ronnback fOr Lillsjogarden som drivs i Caremas regi. Lunch intogs pa Thun's i Faringe
och darefter fick vi information om tagforbindelsen Uppsala-Faringe, Lanna-Katten.
Under hela resan berattade Lars-Gunnar om kommunens tankar att staden skall vaxa
osterut och om planerade etableringar av bostader bl a i Marielund.
Vid aterkomst till Storgatan 11 vidtog styreslesammantrade.

1. Sammantradet oppnas
Forklarade ordforanden sammantradet oppnat.

2. Upprop och anmalan om forhinder
Inger Grandell och Maj-Lis Lundin an malt fOrhinder.

3. Val av justerare
Utsags Mats Hallor att justera dagens protokoll.

4. Faststallande av dagordning
Arbetsgrupp for utformande av Hemsidan lades till.

5. Anmalan av protokoll
Styrelsens protokoll fran 2/5 och AU protokoll fran 22/5 lades till handlingarna.
Minnesanteckningar fran Fortroenderadets mote 21/5 och Ordforandetraffen 22/5
noterades.
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5. Inkomna/utgaende skrivelser
Tack fran Alla Hjartans Vanner i Halmstad
Skrivelse fran SPRFmed synpunkter pa kollektivtrafiken. Behandlas i samband
med kollektivtrafiken.
Inbjudan till kommunens Aldremassa pa UKK12 oktober. Beslutades att Margret
Kihlen deltar i kommande informationsmote infOrmassan.
Inbjudan fran Uppsala Vatten att delta i forslag till ny renhallningsordning for
Uppsala Kommun, Beslutades att Ewon Enqvist deltar, Gunnar Michaelson, suppl.

Viktoria Hotell och Konferens ar bokad till hostmotet. Lokaler, kaffe och lunch
326 kr/pers. Prel. bokning omfattar 110 personer.

6. Kollektivtrafiken
UPShar ej erhallit forslaget fran Landstinget som ar ute pa remiss. Lases av Birgitta
Stein-Aberg som informerar ordforanden. Remisstiden 9/ 12. Kan tas upp
av pensionarspolitiska samtalsgruppen pa ett mandagsseminarium under hasten.

7. Vardighetsgarantin
AUhar tatt information om Kommunens pagaende arbete med Vardighetsgarantin
och beslutade att senare gora ett uttalande.

8. Program hosten 2012 pa Traffpunkt Storgatan 11
Onskemal forelag fran ordforandetraffen att ta del av hastens program infor egna
planeringen av verksamheter och programmet, sa langt det nu ar klart,
har skickats ut. Styrelsens ledamoter informerades.
En storbildsskarm finns nu pa ovre plan och beslutades att sanda dels EMi fotboll
kommande veckor och OSi London 27 juli - 12 augusti. Beslutades annonsera EM
under Pensionarsnytt i UNT,senare aven OS.Programgruppen ansvarar fOroppet-
hallande och bemanning pa kvallar om sa kravs.

9- Kommunens budget 2013 - 2016
AUhar vid mote med stadsdirektoren Kenneth Holmstrom den 15/5 informerats om
kommunens budget (lVE).Ordforande och v ordfOrande har lamnat synpunkter.
Styrelsens ledamoter tog del av skrivelsen med UPSstandpunkter.

10. Ekonomisk rapport
Redovisades resultat- och balansrapport per 12-05-07 for Traffpunkten. Inga storre
avvikelser fran budget fOreligger.Vid forhandlingar med Aldrekontorets tjansteman
den 30 maj framkom att aterhallsamheten i utgifter for verksamheten medfort att en
stor del av kommunens bidrag fOraret finns kvar, 519' kr av de 800' kr som
erhallits. 1153' kr pa bank. Kommunen haIler darmed inne en utbetalning pa 400'
kr for ett kvartal och vill se en redovisning av kommande verksamhetskostnader for
2012 fore ytterligare kvarstaende utbetalning. Kostnaderna for hastens program blir
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10. forts
I sambank med den ekonomiska rapporten diskuterades anstallning pa 50%.
FIer arvoderade behovs i sam band med aktiviteter pa 16rdagar och sondagar.
Uppdrogs at programgruppen att i samrad med Lena genomfora uppdraget.
Lena meddelar att underlag pa 61 738 kronor har skickats till kommunen fOr
fakturering av uthyrning pa Storgatan 11. Antalet fOreningar som hyr lokaler har
okat fran 50 till 52.

11. Hemsida fOrUPS och Traffpunkten
Utsags en arbetsgrupp for att skapa hemsida for i forsta hand Traffpunkten bestar av
Margret KihIen, Sven-Olov Larsson, Mats Hallor och ev Birgitta Aveholt, den senare
Fran Senior-Net. Margret ar sammankallande. Gruppen kan senare utokas.

12. Sammantradesdagar hosten 2012
Beslutades fOljande onsdagar for hastens styreIsemoten:
29 augusti, 3 oktober, 7 november och 5 december. Samtliga dagar k113.00 pa
Storgatan 11. Hostmotet halles den 24 oktober kl 9.00, punkt 5.

13. Avslutning
Ordforanden tackade fOr givande diskussioner och tillonskade styrelsens Iedamoter
En Glad Sommar. Vice Ordforande tillonskade ordforanden detsamma.

~~I
/EwonEnq~

Justerat
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