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UPS Styrelse   Protokoll nr 3/14 
 
Dag: Onsdagen den 26 mars 2014 
Tid: kl 13.00 – 14.40 
Plats: Storgatan 11 
 
Närvarande:   Jan Ask, ordförande 
      Roland Edwardsson  Mats Hallor 
      Brittmari Ekholm  Sven-Olov Larsson 
      Gunnar Ekman  Sten Lundgren 
       Majvor Fredin  Maj-Lis Lundin 
      Eva Gosselman  Naz Ahmed Shaikh 
      Sören Gozzi  Inger Sjöberg 
      Inger Grandell  Carin Unebrand 
         Ewon Enqvist, sekreterare 
 
1. Sammanträdet öppnas 

Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat. 
Ledamöterna presenterade sig. 
 

2. Närvarande 
Samtliga ledamöter närvarande. 

 
3.  Dagordning 
 Under punkten Rapporter anmäldes inbjudan till seminarium från 

Regionförbundet och kassörens rapport om enkäten från årsmötet. 
 
4. Justerare 
 Utsågs Sören Gozzi. 
 
5. Protokoll 
 Protokoll nr 2 från styrelsemöte 14-02-26 och från AU 14-03-24 lades till 

handlingarna. Dessförinnan hade ledamöterna uppmärksammats på att 
debiteringen för ej godkänd städ i samlingslokaler på Storgatan 11 höjts 
till 300 kronor från dags datum samt att en bokning från ett politiskt parti 
ej medgivits. Ordföranden meddelar partiet beslutet. 

 
6. Sammanträdestider 
 Beslutades att tidigare bokade dagar för styrelsemöten behålles, 

onsdagen den 23 april och onsdagen den 28 maj, den senare  
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    heldagssammanträde. Ordförande och sekreterare återkommer om plats       
    för det senare mötet. Höstmötet hålls torsdagen den 28 augusti kl 9-12  
    och Årsmötet 2015 hålls torsdagen den 19 mars 2015. Nyby bokas av    
    sekreteraren för Höstmöte och Årsmöte. 

 
7. Rapporter 

Regionförbundet inbjuder till en information i syfte att ha dialog kring 
ett uppdrag att ta fram länsgemensamma riktlinjer för rehabilitering, 
habilitering samt hjälpmedel. Från UPS deltar Sten Lundgren, Inger 
Sjöberg, Jan Ask och Ewon Enqvist.  
Sven-Olov redovisade svar på enkäten om UPS´informationsverksam-
het som delades ut på årsmötet. Av 94 närvarande ombud har 41 
svarat. Sammanställning av resultatet bilägges protokollet. 

 
8. Ekonomi 

Sven-Olov redovisade resultat- och balansräkningar för UPS och 
Träffpunkten per den 4 mars. Rapporterna godkändes. 
 

9. UPS´organisation 
Beslutades att ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är 
AU och ersättare är Carin Unebrand, Majvor Fredin, Mats Hallor och 
Gunnar Ekman. 
Till ledamöter i Plan- och byggruppen  utsågs Sten Lundgren 
(sammankallande), Inger Sjöberg, Naz Ahmed Shaikh, Sven-Olov 
Larsson, Rolf Wallner, PRO och karin Wahlstedt SPF. Uppdrogs åt 
Sten att tillfråga Rolf och Karin om uppdraget.  
Ordföranden återkommer i frågan om möte med stadsdirektören. 
Till ledamöter i Trafikgruppen utsågs Eva Gosselman (samman-
kallande) , Inger Grandell, Karin Wahlstedt, SPF och Per-Eric 
Eriksson, PRO. Färdtjänstfrågor handläggs av kommunen medan 
Landstinget numera sköter kollektivtrafiken. Till 
Trafiksäkerhetsrådets AU är Per-Eric Eriksson adjungerad från UPS. 
Måltidsgruppen bevakar frågor som beror hela ämnesområdet och 
ledamöter är Eva Maj-Lis Lundin (sammankallande), Brittmari 
Ekholm, Majvor Fredin och Eva Gosselman. 
Sven-Olov Larsson blir sammankallande i Info-gruppen och övriga 
ledamöter är Roland Edwardsson, Mats Hallor och Ewon Enqvist. 
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Medicingruppen (tidigaren Läkemedelsgruppen). Diskussion behöver 
föras om inriktning och mål, dock nära samarbete med SÄV-
grupperna. 
SÄV-grupperna. Här föreligger oklarheter om uppdraget trots tidigare 
utgiven information. Beslutades att ett möte med styrelsen och SÄV-
grupperna kommer till stånd under våren. 
I LPR-frågor har styrelsen god kontakt tack vare Mats Hallor. 
Beslutades att ordföranden tar en plats i organisationen God Livsmiljö 
och att han representerar UPS i LÖK (Lokal Överenskommelse).  

 
10. Arbetsordning för UPS 

Arbetsordning för styrelsen, AU och arbetsgrupper samt ersättning och 
arvoden förelades och gäller från 2014-01-01. 
 

11. Nästa sammanträde 
i styrelsen hålls onsdagen den 23 april kl 13.00 på Storgatan 11.  
 

12. Avslutning 
Tackade ordföranden för visat engagemang från ledamöterna och för-
klarade mötet avslutat.  
 

Protokoll   Justerat 
 
 
/Ewon Enqvist/             /Jan Ask/                /Sören Gozzi/ 
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