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Uppsala
Pensionirsforeni ngars
Samarbetsrid UPS Arsmiite 2012-03-21

Protokoll fiirt vid Uppsala Pensionirsfiireningars Samarbetsrids
irsmtite
onsdagen den 21 mars 2Ol2kl9.00-12.00 pi Lilla Scenen pi Uppsala Sadseater.

UPS'ordfrirande Percy Westerlund hilsade ombud och inbjudna giister viilkomna till
maitet.
Han overlimnade dArefter ordet till Bengt Andr6n, chef fdr det nya Kontoret for
samhiills-
uweckling som startade 1 ianuari 2012.
Bengt Andr6n, utbildad landskapsarkitekt, berettade hur man fran kommunens sida ser
pi Uppsalas befolkningtillviixt och vilka konsekvenser det fer i form av fler bostiider,
6kade satsningar pi kollektivtrafiken och handeln. Uppsala dr definierat som en
storstad.
Sveriges ldrde. Staden skall vdxa init, centrumanliggningarna mir, enligt Andr6n, inte
br{medan handeln mAr bra.
Ett exempel pA hur svirt det ar att planera frir kommuninnevinarna gavs pi
Industristaden som var tankt som boende for Aldre personer som vill flytta frin
landsbygden in till staden. Det blev i stlillet barnfamiljerna som valde omridet, varftir
man fick tillskapa f<irskolor till barnen. En enkat gjord av kommunen visar att
Uppsalaborna vill bo inne i staden, ha sjtiutsikt och niirhet till kollektivtrafik !
Efter omorganisationen finns alla ndmnder med samhdllsbyggnadsansvar kvar men med
delvis nya namn. De bitriides av ett gemensamt kontor, Kontoret fcir samhiillsutveckling
som dr ett uppdragskontor. Fyra niimnder finns, fem med namngivningsniimnden, och
personalstyrkan ir 200 personer. Andr6n ser det som viktigt att presentera
Uppsala som en kunskapskommun och han vill integrera staden och universiteten.

1. Inledning av iirsmiitet
UPS'ordfdrande Percy Westerlund forklarade Srsmtitet 6ppnat.

2. B€slut otrr dagordning
Percy Westerlund frireslog att faststallande av bokslut skulle goras efter revisorernas
beriittelse och Lars Biicklund frireslog att valet av revisorer friregir valet av
valberedning.
Motet accepterade forslagen och dagordningen godkiindes.

3. Val av miitesfunktiondrer
PA frirslag av valberedningen valdes
Lars Biicklund till motets ordfdrande
Ewon Enqvist till motets sekreterare samt
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Dick fansson och Nils-Olo/ Larsson som justerare med Laila Engstrom och Per-Erik
Eriksson som ersettare om sA skulle erfordras.

4. Godkdnnande av riistlingd
Avprickning av ombuden skedde vid ankomsten [bilaga).93 ombud representerande 51
frireningar var ndrvarande liksom L4 av styrelsens 16 riistberettigade ledamtiter.
Arsmotet godkdnde fiirteckningen som rtistldngd. Totalt var 1OB personer nArvarande.

5. FrAga om lrsmiitet ir stadgeeenligt kallat
Kallelse skall sAndas ut 2 minader fore mcjtet och den skickades ut i mitten av ianuari.
Arsmotet beslutade att kallelse skett i behtirig ordning.

6. Fiiredragning av styrelsens verksamhetsberAttelse
Verksamhetsberiittelsen ftiredrogs, rubrik fiir rubrik, av motesordfiiranden och Iades
med
godkiinnande till handlingarna.

7. Faststillande av bokslu! resultat- och balansrikning
Kassiiren, Sven-Olov Larsson, redovisade med bilder ekonomin for bide UPS och
Triiffpunkten Storgatan 11. Den senare faller under UPS'drift och ansvar sedan den
1 lanuari 2011.
UPS redovisar ett dverskott fdr 2011 pi 87 330 kronor.
Traffpunkt Storgatan ll drivs med medel frin kommunen, for 5r 2011 1599996
kronor
och redovisar ett resultat pi 781 863 kronor. Orsaken till dverskottet er att program-
verksamheten inte kom igAng frirrdn efter sommaren, vArterminen anvdndes till att
skola in nyanstelld forestindare och att komplettera utslitet material och reparationer
av de stora mtiteslokalerna som fick nya golv och ny ljudanliiggning.

8. Fiiredragning av revisorernas berAttelse
Grista Wahlund liiste upp revisionsberiittelsen varefter den lades till handlingarna.
Balans-
och resultatriikningarna fiir ir 2011 faststiilldes ddrefter av irsmritet. Beslutades att
tiverskottet frir UPS 87 330 kronor balanseras i ny rdkning. Beslutades att dverskottet
for Triiffpunkt Storgatan Il 781 863 kronor fiires i ny rdkning.

9. Friiga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
I enlighet med revisorernas frirslag beviljade Srsmritet styrelsen ansvarsfrihet ftir
rdkenskapsAret 201L.

10. Val av styrelse och funktionirer enligt g 6 i stadgarna
Valberedningens sammankallande Berit Ericsson foredrog valberedningens forslag och
meddelade att man misslyckats med att nominera en sekreterare till styrelsen. Hon
ftireslog att styrelsen fir mandat att inom sig utsey'en sekreterare. Arsmotet beslutade
enligt ftirslaget och
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valde ftiljande personer:
Ordfiirande Percy Westerlund, PR0, omval
Vice ordforande Roland Edwardsson, SPF, omval
Kassiir Sven-Olov Larsson, SPF, omval
Ledamtiter Ewon Enqvist, SPRF, lnger Grandell, PRO, Gunnar Glimmerud, PRO, Eva
Gosselman, SKPF, Carin Unebrand. SKPF, Mats Hallor, PLR, Sten Lundgren, PRO,
Gunnar Michaelson, RPG, samtliga omval. Nya i styrelsen blev Inger Sl<iberg, SPF,
Ulla Myhrman, USU, Majvor Fredin SKPF och Margret Kihl6n, USU. Mandattiden fdr
samtliga ovansteende valda dr 2 6r.

11. Val av revisorer och revisorsersettare fiir 2 ir
Till revisorer valdes Gtista Wahlund, PR0, omval och Agneta Gotlind, SPF, nyval. Till
ersattare utsigs frir Wahlund, Gunnar lansson, SKPF, omval och frir Gritlind, Torsten
Wiberg, SPF, omval. Mandattiden frir samtliga ir 2 6r.

12. Val av valberedning fiir mandatperioden 2Ol2-2O14
Liirus f6nsson, PRO och Stig Andersson, SPF meddelade att de ei stod till fiirfogande
ftir omval. Valberedningens mandatperiod dr densamma som fiir styrelse och revisorer,
2 Ar.
Arsmritet valde fiiliande personer till valberedning: Berit Ericsson, SKPF, omval,
Per-Erik Eriksson, PRO, nyval, lngrid Gillberg, SPF, omval, Maj Aldskogius, Senior-
universitetet, omval och ersattare frir Berit Ericsson, Torsten Lind PRO, omval och
ersaftare fiir PE Eriksson och farl Lundin, SPF, nyval och ersdttare f<ir Ingrid Gillberg.

13. Storgatan 11
Percy Westerlund och Ewon Enqvist berettade om vArens pigiende program och
planerna
infiir hiisten 20L2. Viren avslutas med dels en studieresa till nAgot virdboende i
Uppsala
och med en Grtitlunk iparken vid Storgatan 11 med Uppsala Blisorkester och ftiredrag
av fd iiverliikaren Lars Linder som berettar om sin giirning inom geriatrikvirden i
Uppsala.
For viren planeras inom omridet Hilsa en frireliisningsserie om hur man upptacker och
behandlar demens och en fiireliisningsserie om boende, t ex om hur ett vanligt boende
fiiriindras till ett virdboende inom hemmets viggar, det senare ett forskningspro.iekt pi
KTH..

14. Aktuell information frAn styrelsen
Percy redovisade UPS'engagemang i trafikfrigor med bl a Miuka Linjen-bussarna och
fdrd-
tjansten. Mjuka Linjen-bussarna har for minga steg i bussen och sdtena dr frir korta
med-
f<irande att det dr svirt for de resande att h5lla sig kvar pi sitena. UPS har verkat frir att
en bestiillningscentral skulle komma till stind men si fiill inte beslutet. Det nya avtalet
ftir fardtianst trdder i kraft den 1 oktober 2012. Beslutet innebdr en enhetlig
prissattning oavsett utfdrare/bolag och att fiirdvdgens liingd avgor priset inom givna
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intervaller. UPS deltar genom ordfiiranden i proiektet LOK som drivs av kommunen och
beriir ett utokat samarbete mellan ideella fdreningar. Percy framfiirde funderingar
kring hur UPS skall ta del av verksamheten vid de 36 vArdboenden som finns inom
kommunen genom vlra SAV-grupper. Tankar finns pi en SAV-grupp for varie
virdboende och UPS Aterkommer i frigan ndr den behandlats i sryrelsen. Det har till
UPS framfdrts klagomil pfr UL-trafiken som har problem med att fi fram bussar.
Styrelseledamoten Gunnar Michaelson, verksam i landstingets liikemedelskommitt6,
informerade om proiektet Phase 20, som ska underlitta patientens bestik hos likare.
Blanketter finns pi Triiffpunkten Storgatan 11.

15, Avslutning
Forelig inga ovriga iirenden.
UPS ordf<irande, Percy Westerlund, avtackade med blomstercheckar ftiljande personer
som med detta mdte liimnar sina uppdrag, sekreteraren Karin Wahlstedt, som med god
hand och
ett aldrig svikande tAlamod utfort sitt uppdrag och ledamiiterna Birgitta Stein-Aberg och
Gerd Eriksson.

Tack framfrirdes ocksi med blomstercheckar till Liirus J6nsson och Stig Andersson som
ldmnar valberedningen.
Motesordfriranden Lars Blcklund och mdtessekreteraren Ewon Enqvist avtackades
iiven de med blomstercheckar.
Forklarade mdtesordf<iranden mdtet avslutat.
Efter motet bjiids ombuden pi lunch i teaterfoa.i6n.
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