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UPS Styrelse    Protokoll nr 8/12 
 
Dag:	   7	  november	  2012	  
Tid: 13.00 – 16.00 
Plats: Storgatan 11 
 
Närvarande; 
Percy Westerlund, ordförande  Sven-Olov Larsson 
Roland Edwardsson   Maj-Lis Lundin 
Ewon Enqvist   Gunnar Michaelson 
Ewa Gosselman   Ulla Myhrman 
Inger Grandell   Carin Unebrand 
Margret Kihlén 
 
1. Sammanträdet öppnas 
    Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 
 
2. Upprop och anmälan av förhinder 
    Förhinder hade anmälts av Naz	  Ahmed-‐Shaikh,	  Majvor Fredin, Mats Hallor, 
    Sten Lundgren och Inger Sjöberg. 
 
3. Val av justerare 
    Ulla Myhrman utsågs att justera dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
    Under punkt 7 lades till h) hemsidan och under Övriga frågor Coop. 
 
5. Protokoll 
    Föregående mötes protokoll nr 7/12 lades till handlingarna. 
 
6. Ekonomiska rapporter 

Resultat- och balansräkning för UPS fram till 12-11-01 presenterades.  
Konton avseende reseersättningar, sammanträdeskostnader och kontot 
årsmöte/höstmöte avviker från budget. Margret föreslår, utifrån diskussionen 
på höstmötet, att utbetalade arvoden redovisas tydligare. Kassören utformar 
en längre redovisning som tydligaregör nivån på arvoden och  återkommer 
med förslag på nästa sammanträde.   
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     Protokoll nr 8/12 
 
 
Resultat- och balansräkning per den 30/9 2012 för Träffpunkt Storgatan 11 
presenterades. Kostnaderna följer budget vad avser driften och 
personalkostnaderna är lägre än förväntat beroende på att Barbro anställts 
först under hösten på halvtid. Programkostnaderna är höga framför allt 
beroende på veckovis annonsering i dagspressen och månadens program 
annonseras varje månad. Vi har dock fått många signaler på att programmen 
klipps ur och följs noga av besökande. 
 
Resultat- och balansräkningen för  UPS och Träffpunkten  lades med 
godkännande till handlingarna. 
 

7. Rapporter och ev åtgärder 
    Percy meddelade att förslaget om förändringen av KPR  är på väg till     
    Kommunstyrelsen och Fullmäktige. Vid möte med KPR den 16 nov. ställer 
    AU bl a frågan om KPR´s framtid samt begär en översikt av landstingets      
    samarbete med kommunen i äldrefrågor. 
 
    Höstmötet avlöpte väl med 77 ombud från 44 föreningar och 12 styrelseleda-  
    möter.  Tomas Odins redovisning av äldrenämndens arbete rönte stor upskatt- 
    ning. Margret efterlyste handmikrofon till dem som begärde ordet. Oklart 
    varför inte den var tillgänglig.  
 
    I Förtroenderådets möte för Träffpunkten den 5 nov deltog Percy, Sven-Olov, 
    Roland och Ewon.   Diskuterades bl a uthyrningen av lokaler samt när de får 
    bokas.  18 föreningar representerades av 24 deltagare.Minnesanteckningar  
    finns och skickas ut.  
 
    Programgruppen har hållit två möten under hösten. Programmet för våren 
    2013 kommer bl a att handla om ålderism, biologisk mångfald, bussfärd till 
    Uppsalas västra delar med besök på Skogskyrkogården. 
    
    Under veckan installeras rörelselarm i huset och väktarrunda på natten p g a  
    att hyresgäster glömmer låsa ytterdörren, glömmer stänga fönster mm. 
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     Protokoll nr 8/12 
 
     Kommunen vill att UPS upplåter lokal åt Kerstin Lundström, som arbetar  
    med demensfrågor för anhöriga. Kerstin arbetar 50% åt kommunen på en 
    tidsbegränsad projektanställning från 6 november, hela torsdagar och del av  
     fredagar för rådgivning. Roland frågar vad som händer om kommunen     
     börjar placera folk i de redan hårt anlitade rummen på Träffpunkten.  
     Percy kontaktar Gunvor Liv-Nordström  på HVK om tidplanen.  
 
    Programgruppen har beslutat att Träffpunkten Storgatan 11 stängs från  
    den 22 december 2012 t o m den 6 januari 2013 och öppnar måndagen den 
    7 januari. Bl a skall golvbeläggningen i entréhallen och i köket ytbehandlas.   
     
    Styrelsen beslutade, med anledning av att en orkester bokat lokal och tagit 
    inträde, att träffpunktsverksamheten inte är för kommersiellt bruk.  
     
    Styrelsen beslutade att föreningar som inte har alla medlemmar över 65 år 
    får hyra lokaler sedan övriga föreningar är tillgodosedda.  
 
    LÖK (lokal överenskommelse mellan kommunen och ideella föreningar) 
    har ett samarbetsavtal ute på remiss och föreningar kan senare skriva på. 
    Hemsida:  www.uppsala-‐lök.se  och mailadress http://enkat.uppsala.se 
    användarID  HVK, lösenord: lokal. 
 
    Percy rapporterade från möte om cykelleder i Uppsala. En plan,  Cykelpolicy      
    för Uppsala, för hur man ska agera är upprättad med fler leder och bra bredd. 
    UPS anser att planen för cykeltrafiken skall vägas in i trafikplanen för bilar.   
 
    Percy rapporterade från ANDT´s (alkohol, narkotika, droger, tobak) 
    dialogsamtal den 1 november  där man diskuterade strategi för politiska 
    mål. Han tog upp äldres alkoholproblem bland den ungdomliga publiken och 
    fick gehör för sina synpunkter.  Hemsida: www.nocturum.se  
 
    Roland och Percy arbetar vidare med utformningen av SÄV-grupper för alla 
    vårdboenden. Inger Grandell efterlyste en informationsträff när alla listor  
    för arbetet är klara.  
 
    Margret meddelade att arbetet med Träffpunkens hemsida är klar och tog upp 
    frågan om arbetet med UPS´ hemsida.  Birgitta Avholm adjungeras till 
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     Protokoll nr 8/12 
 
    arbetsgruppen. Vidare behövs att en styrelseledamot förser hemsidorna med 
    underlag. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. Gruppen anlitar den expertis 
    de anser sig behöva för uppdraget. 
     
    Sven-Olov frågar om intresse finns att besöka Arkitekturmuséet på 
    Skeppsholmen i Stockholm för en utställning om boende. Belsutades att 
    ta upp frågan i januari. 
 
    Gunnar informerade om landstingets pensionärsrådsmöte i där man konsta- 
    terar att UAS finns i botten i statistiken över vårdköer och att problemen 
    utreds.  Sjukbussar med lång resväg förses med toaletter. Ett seminarium om 
    diabetes hålls den 16 och 20 november. Anmälan till Gunnar. 
    MUMS har funnits i fem år och den 3 och 4 december redovisas resultaten, 
    Anmälan till Gunnar.  
    Gunnar deltar i ett seminarium om upphandlingens ABC den 28 november. 
 
    Carin frågar på uppdrag av en medlem hur Coops återbäring är uppbyggd. 
    Undertecknad kontaktar Coop. 
 
    Undertecknad rapporterade från referensgruppen för Uppsala Vatten om 
     målformuleringen till nya renhållningsordningen. Anteckningar finns.  
 
    Percy meddelar ett seminarium om Äldre och åldrande den 11 mars 2013 i 
    regi av Regionförbundet, Forskning pågår. Hemsida: 
    www.uppsalaeducation.uu.se   
 
    Inbjudan föreligger från kommunen om utemiljön med rubriken Aktivitets- 
    plats för äldre. Den 28 november. Alla som vill är välkomna. 
 
    Tackade ordföranden för givande diskussioner och förklarade mötet avslutat. 
 
 
    Protokoll   Justerat 
 
 
 
 /Ewon Enqvist/                   /Percy Westerlund/           /Ulla Myhrman/ 
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