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UPS Styrelse    Protokoll nr 7/12 
 
Dag:	   3	  oktober	  2012	  
Tid: 13.00 – 15.30 
Plats: Storgatan 11 
 
Närvarande: 
Percy Westerlund, ordförande  Sven-Olov Larsson  
Roland Edwardsson   Majlis Lundin,  
Ewon Enqvist   Ulla Myhrman 
Majvor Fredin   Inger Sjöberg 
Ewa Gosselman   Carin Unebrand 
Inger Grandell 
 
Före sammanträdet, från kl 12, hade vi utbildning i hjärt-lung-räddning. 
 
 
1. Sammanträdet öppnas 
    Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 
 
2. Upprop och anmälan av förhinder 
    Förhinder hade anmälts av Mats Hallor, Margret Kihlén, Sten Lundgren och    
    Gunnar  Michaelson. 
 
3. Val av justeare 
    Majlis Lundin utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 

Till föredragningslistan lades under punkten Rapporter:  LÖK, efterlysning    
och FN:s Äldredag.  Dagordningen fastställdes därefter. 
 

5. Protokoll 
   Styrelseprotokoll från 2012-08-29 har varit utsänt och lades till handlingarna. 
   AU-protokoll från 2012-09-18 och 2012-09-25 förelåg och lades till  
   handlingarna. 
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UPS Styrelse    Protokoll nr 7/12 
 
6. Ekonomiska rapporter 

Kassören Sven-Olov Larsson redogjorde för det ekonomiska läget för UPS. 
Resultatrapporten att 2/3-delar av tilldelade medel är förbrukade, dock 
återstår höstmötet. För balansrapporten finns inget att notera. 
Prognosen för hela året för Träffpunkt Storgatan 11 visar på ett underskott 
med 322´ kr, detta täcks dock av överskottet på 400´ vilket ger ett resultat på 
c:a 70´ kronor vid årets slut.  

 
7. Bidragsansökan för 2013 
    Förslagen är att 190´ kronor söks för UPS´ räkning, samma nivå som    
    föregående år och för Träffpunkten söks för ett år 1,4 milj kronor. Förslagen  
     tillstyrktes. 
 
8. Höstmötet 24 oktober 
    Mötet är förlagt till Nyby och f n är 70-talet personer anmälda från xxx  
    föreningar. På mötet framläggs UPS budget och verksamhetsplan för 2013. 
    Fyllnadsval efter Gunnar Glimmerud. Till mötet inbjuds Tomas Odin och 
    Inga-Lill Björklund från HVK, den senare nytillträdd VD samt Äldreombuds- 
    mannen Karin Udenius och  infostrateg Helena Thorén-Lindqvist.  
    Diskuterades innehållet i verksamhetsplanen: 

- bygga för äldre, svårt med höga hyror, efterfrågan på trygghetsboende i 
kranskommunerna,  

- värdighetsgarantin 
- inflytandet i KPR. 
Uppdrogs åt ordföranden att skicka ut den till ledamöterna för synpunkter   
innan veckans slut.  

 
9. SÄV-grupperna 
Organisationen av grupperna diskuterades på ordförandemötet den 25 
september och viss förvirring uppstod mellan gammalt och nytt. 
Uppdrogs åt Percy och Roland att lägga ett förslag på hur SÄV-grupperna  
kan utformas  utifrån styrelsens intentioner om geografisk sammansättning 
att presenteras på höstmötet. 
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     3. 
UPS Styresle    Protokoll nr 7/12 
 
10. Äldremässan 12 oktober 
     Margret har deltagit i kommunens information och meddelade detta 
     genom sekreteraren.  
     UPS deltar med sin roll up och bemanning för utdelning av material. 
     Inger bjuder på äpplen, ett  uppskattat inslag förra året. 
 
11. Rapporter 

Roland föredog förslag till yttrande över remissen om KPR:s framtida 
organisation. Tillstyrktes och sänds in. 
Percy har deltagit i trafiknämndens sammanträde och lämnade en 
redogörelse för ärendet om färdtjänsten som är överklagat. 

 Carin Wahlqvist har deltagit i informationsmöte om cykelsituationen i         
           Uppsala med omnejd. 

 En överenskommelse har träffats mellan kommunen och UPS att 
 Finska Föreningen hänvisas plats och ledning för verksamhet på  
 Träffpunkten. Kommunen ger ekonomisk ersättning med 120´ kronor. 
 Förelåg minnesanteckningar från ordförandemötet den 25 september. 
 Lämnade sekreteraren en rapport från FN:s Äldredag som genomfördes 
 på Träffpunkten den 1 oktober, ett samarrangemang med HVK:s   
 träffpunkt 86:an. Vårt program blev mycket uppskattat av besökande.   
 Ett tack från Ann-Cathrine Millbrink på HVK för gott samarbete har  
 inkommit. 
 Percy rapporterade från möte i LÖK vars arbete snart kan redovisas. 
 

12. Kommande program och Avslutning 
Noterades kommande möten i olika organ varefter ordföranden tackade 
för uppmärksamheten och förklarade dagens möte avslutat. 
 

Protokoll   Justerat 
 
 
/Ewon Enqvist/         /Percy Westerlund/                / Majlis Lundin/        
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