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Protokoll fiirt vid UPS Htistmtite den 24 oktober 2012 i Nvbv
Servicehus kt 9.00 - I l.-15.

Nirvarande: 83 ombud frin 44 fiireningar samt l2 fian UPS styrelse enligt
avprickningslista, totalt 95 personer. Kaffe oeh te sen.erades fore motet.

Andringar i dagordningen
Efter punkten Godkiinnande av dagordningen sker Fyllnadsl'al av
styrelseledamot och under Aktuella frigor kommer intbrmation fr6n gruppen
Aldrekontakt.

Vilkommen
UPS' ordfiirande Percy Westerlund hiilsade viilkommen och viinde sig siirskilt
till hedersgiisten Lars B?icklund, Aldreombudsmannen Karin Uddnius, avd
chefen vid Kontoret lor hiilsa, vird och omsorg (HVK) Tomas Odin och
Fyrishovs VD Liisa Eriksson Hundertmark.

Liisa Eriksson Hundertmark gav historiken ti l l  de badaltemativ som funnits
pi platsen invid FyrisAn. Fyrishovs uppdrag iir att inbjuda till bad, idrott och
event samt aft cika besdksniiringen ikommunen. Det rir Sveriges mest bes<ikta
anliiggning med I,7 miljoner besokande/ir och anliiggningen iir rippen alla dagar
pi 6ret. F n bygger man fura idrottshallar i tvA plan utan lZiktare.

Tomas Odin ?ir chef ltir upphandling, avtalskrivn ingar och uppft,tjning av 2ildre-
och trygghetsboenden pn FIVK. Kommunen arbetar med bestiillar/utfiirande-
modellen och har ca 200 virdavtal. ForliAeninssunderlaqet innehaller ska-krav.
Tidigare har Aldrenaimnden haft kigsta pri! sori nri l  i  sin upphandling rnen deu'
har fr ingitts och nu gii l ler att al la ska-krav skall var upp[,l lda men l i te hogre
kvalitdt kan vinna trots ett hogre pris.
Kommunen har inft irt LOV, Lagen om valfr ihet i vdrden och tre altematir,,kan
anges i ansrikan. r\'"'talen l6per pi tre eller I ra ir med tbt'ldngnir.rg. Kontolei _giir'
ca 100 Lrppfoljningar per ir och irtta ansti i l lda arbetar med detta. Bildema strm
l'ontas visade 6r'ombuden ut och tiven fi i l t l ' r lgn in gsundellage n kan lnmnas ut pii
begiran i',.jr att kunna rnr Sndes i S.\ \'-l:r'uppern.l.
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Helena Thor6n-Lindqvist, informationsstrateg pi kommunen, kunde inte
niirvara men Percy framforde hennes Srende: vem har ringt henne och frigat om
hon kan delta i ett mdte med pensioniirer. Helena har tappat informationen och
vill att den som stEillde frigan hor av sig till henne.

Efter fruktpaus cippnades hdstmotet och vice ordloranden Roland Edwardsson
ersatte Percv.

l. Hiistmiitet iippnas
Roland Edwardsson ftirklarade hostmiitet oppnat.

2. Val av miitesfunktioniirer
PA ftirslag av valberedningens ledamot Per-Eric Eriksson valdes

a) Lars Biicklund till mtitesordfiirande
b) Ewon Enqvist, SPRF avd 7, till sekreterare
c) Lena Hegg, SPF Luthagen och Soren Gozzi, PRO FAlhagen att

jiimte ordfiiranden justera protokollet och vara rostriiknare.

3. Friga om hiistmiitet iir stadgeenligt kallat
Hdstmritet ansigs stadgeenligt kallat.

4. Godkiinnande av riistliingd
Deltagarna hade avprickats pi uppriittad forteckning iiver anmiilda ombud
(bil l). 83 ombud frhn 44 Frireningar och l2 styrelseledamciter var
niirvarande. Mritet bevistades siledes av 95 deltagare.
Htistmdtet godkiinde lorteckningen som rdstliingd.

5. Fyllnadsval
Valberedningens representant Per-Eric Eriksson loreslog Naz Ahmed-
Shaikh, PRO Samorganisation till styrelseledamot efter Gunnar Glimmerud,
PRO. Hostmtitet !'alde Naz Ahmed-Shaikh fram till irsmcitet ?014.
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6, Budget och irsavgift
Kassiir Sven-Olov Larsson presenterade styrelsens lorslag till budget ftir
2013 baserad pi utfallet innevarande ar. Pi fiirfrigan fran ett ombud om
storleken pA utbetalade arvoden uppstod en diskussion om handliiggningen
av frigan. Per-Eric Eriksson svarade att hdstmdtet har att ta stiillning till
framlagd budget och inte utfallet, detta kan diskuteras pi irsmOtet 2013.
Siiren Gozzi hiinvisade till stadgarnas g l0 "Budget och arsavgift skall
beslutas vid hcistmritet och bokslut faststiillas vid rirsmcitet".
Motesordftiranden informerade om att storleken pi styrelsearvoden fiilj er de
niv6er som giiller i kommunal verksamhet. Sdren Gozzi viinde sig mot
kopplingen till kommunens arvoden med motiveringen att UPS inte iir en del
av kommunverksamheten. UPS sdker 190 000 kr frin kommunen lor 2013.
Hiistmtitet beslutade att faststilla budgeten fiir 2013.
Iliistmiitet beslutade ocksi att avgiften liir 2013 ir ofiiriindrad, fvi
kronor per medlem och ir.

7. Verksamhetsplan 2013
Roland Edwardsson redogjorde ftir den stora ftiriindring som sker inom KPR
frin irsskiftet diir KPR fortsiittningsvis gir under KS (kommunstyrelsen) och
inte som tidigare endast under tiLN lAldrenamnden). Fdriindringen medfiir
att IIPS fir kontakt med alla niimnder i kommunen diir vi kan diskutera och
piverka beslut som rdr pensioniirerna.
Inom UPS styrelse pigAr ett arbete med att se dver SAV-organisationen som
iir en viktig lenk dll dem som finns pi virdboenden. Andra viktiga uppgifter
iir boende- och trafikfrigor samt vird- och omsorgsboenden.
Verksamhetsplanen fiir 2013 godkiindes.

8. Rapport frin Triiffpunkt Storgatan I I
Underlecknad, Ewon, redovisade dkade bestikssiffror ftir Storgatan I t och de
ftirbiittringar och inkrip som giorts hittills i ir, ofta efter iinskemil frin
hyresgiister. Nytt zir <ippeth6llandet pi lordagar och det blir dans tv6 ldrdagar
under hosten. Sven-Olov Larsson kompletterade redovisningen med att
beriitta om de 400 000 konor som ALt{ tagit tillbaka av tilldelade medel.
UPS sriker 1,4 milj k frin kommunen liir 2013, avser endast eft Ar.
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9. Aktuella frigor
Viirdiehetsearantin. ALN har erhillit statliga bidrag lor att utforma
viirdighetsgarantin och hur den ska genomftiras skall diskuteras.
Kommunfullmiiktige antar senare {brslaget. Garantin finns presenterad pA
kommunens hemsida.

Sven-Olov Larsson redovisade frin sin v?ilbesokta seminarium 30 sept. diir
han stiillde frigan Var vill vi bo ndr vi ildras ? och vad ska LrPS gcira. Nils
Andersson, PRO, Vanholma pitalade diskrimineringen av gamla miinniskor.

UPS-doktorn
Gunnar Michaelson informerade om ABC, Liikemedel flor iildre, diir A stir
lor apotekets lista, B stAr ftir behandlandelistan (liikarens ordinationer) och
C ftir cymptomlistan = felmedicinering, Phase 20, listan dd.r man skiver in
sina symptom och ser om de stAmmer med medicineringen. Gunnar
presenterade en egen slogan: vi ska ut och gi, mellan tio och tva, ftir det
iir ljusast dA !

Kollektiltrafiken
De stora foriindringama som Landstingets kollektivtrafi kniimnd presenterar
ber<ir pendeltrafiken rnot Stockholm som SL tar iiver, samtidigt som Upp-
tiget borjar krira mot Jiirlasa-Heby och ordnar tiitare trafik och t'ler tigvagnar
mot Tierp-Gdvle. Det kommer en ny tidtabell som ska giilla fr o m 9
december i ir. UPS bevakar att stomliniema inte medtir att andra linjer
lbrsvinner, att mjuka linjer inriittas pA ilera linjer, att tlafiken till lJz\S ordnas
pA ett bra stitt och att gatu- och samhZillsmiljoniimnden underscjker
mojl igheterna ti l l  pensioniirsrabatter utbver det befintl iga Seniorkortet. For
vir landsbygdstlafik har UPS pipekat lordelarna med att linjelhgga
skolskjutsarna.

Flirdtj Insten
Motesordforanden Lars BiicklLrnd informerade om turerna king ftirdtjdnsten,
ddl gatuniinrndens beslut har civerklagats. Fullm?iktige har Aten'emitteret
ir-endet angaende egenavgiften.
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LOK
F0rslaget om Lokal OverensKommelse mellan fiireningslivet och kommunen
om framtida samarbetsformer gir nu ut pA remiss och den 25 oklober
presenteras och diskuteras fbrslaget pi Storgatan I I ftir foreningslivet.

Aldrekontakt
Volontiirsamordnare Therese Bjdrkstrander informerade om verksamheten
Aldrekontakt, en ideell organisation som ska starta i Uppsala. Tanken iir att
skapa lokala grupper som viinder sig till iildre iildre som har svirt att ta sig ut.
www.aldrekontaLit.se

10. Avslutning
Di inga iivriga frigor ftirelAg fitrklaradd ordftiranden sammantriidet avslutat.
Till presidiet dverliimnades av Roland Edwardsson chokladaskar ldr utftirt
arbete.

Vid protokollet Justeras

&rrut
/Ewon Enq

/-,3 aaL-t
sekreterare

U P S
Storgatan 11, 753 31 UPPSALA
Webbplats: lvwlv. uu!rsalapensionarerna.se
e-post: rros(DuDDsalanensionarerra.se

/Lars Biicklund
miitesordftlrande

LWaWirn
lLenaHiig{l/
SPF Luthagen

,4ap+
/boren uozztl
PRO Filhaeen
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SPF-fiireninsar
Hans Aldskogius
Ulla Bergmark
Per-Olov Bj6rk
Kurt Blirt
Karin Blomstriim
Anita Brander
Sonja Dubiel
Elisabet Eriksson
Bengt Eriksson
Marianne Fohlstrdm
Mats Gabrielsson
Hans Gunlarsson
Marianne Gustavsson
Agneta Giitlind
Bjiirn Hammarberg
Alf Hansliif
Ulla Holm
Lena Hligg
Mari Yoise Israelsson
Britt Jansson
Yngve Lacki
Gerd Liljestrdm
Ove Lundgren
Ragnar Palm
Bengt Parkstam
Ann-Sofi Siilakka
Inger Sjiiberg
Claus Strand : .

PRO-fiireninsar
Naz Amed-Shaikh
Nils Andersson
Roland Bengtsson
Siv Bergstrand
Lasse Borg
Gun-Britt Brundin
Anna Eriksson
Lars-Erik Eriksson
Per-Eric Eriksson
Rolf Eeriksson
Birgitta Fornstedt
Siiren Gorzi
Kerstin Hoving
Bo ,Iern
Berit Karlsson
Olle Karlsson

Ekebyhus
Nova
Danmark-Funbo
Norunda
Fyris
Bjiirken
Viistra
Linn6
Sunnersta
Vaksala
Svarbiicken
Vaksala
Luthagen
Luthagen
Svartbicken
Siivaidalen
Viistra
Luthagen
SPF Gottsunda
Luthagen
Svartbiicken
Fyris
Luthagen
SPF Gottsunda
Bjiirken
SPF Gottsunda
Sunnersta
Almunge-Knutby

Samorganisationen
Vattholma
Kungsiingen
Bjiirklinge
Posten
Gottsunda-Sunnersta
Knutby
Knutby
Byggnads
Vattholma
Eriksberg
Filhagen
Bjiirklinge
Gottsunda-Sunnersta
Norra Hagunda
Svartbiicken
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Ove Karlsson Alnunge
Carin Kylengren Rasbokil
Margareta Mattsson Svartbiicken
Barbro Olsson Eriksberg
Inger Roos Vaksala-Danmark
Barbro Sundstriim Fjiirdingen
Bojan Wallin Vaksala-Danmark
Kerstin Wallin . Graliska
Kurt Wennberg Jl . Storvreta

Ovrisa Ibreninqar
Senioruniversitetet
SPRF
VISION Pensioniirssek
SKPF avd 38
Soc dem Veteranerna
Senioruniversitetet
Seniorunive rsitetet
Senioruniversitetet
SKPF avd 38
SPRF
RPG
SeniorNet
SKPF avd 3
PLR
SKPF avd 38
Arbetarrdrelsens Hist ftir.
Estniska Pensioniirsfiir.
VISION Pensionirssek.
Nykterhetsfolkets PF
Senioruniversitetet
RPG Gamla Uppsala
SKPF avd 38
SKPF avd 3
SKPF avd 38
VISION pensionlrssek.
SKPF avd 3
SPRF'

Lars-Olof Sjdqvist ^ SKPF avd 3 i :
Sven Sjiiqvist , ' Odd Fellow Pensioniirsftir.

Maj Aldskogius
Hans Angeldahl
Maud Blom
Ditte Burman
Jan Ake Carlsson
Karin Carlsson
Brittmarie Ekholm
Gunnar Eknan
Laila Engstrdm
Gerd Forsberg
Fred Hammarstriim
Verna Isaksson
Anne-Marie Jakobsson
Britt Jannersten
Gunnar Jansson
Kjell Jernberg
Kaljo Kalm
Sol-Britt Lindberg
Gunnar Lundgren
Ellinor Lindstrdm
Hans Liinn
Gunilla Marklund
Lars Mattsson
Ulla Miiller
Ulla Pettersson
Viola Strignert
Ann Sjiiborg

Hans Sjdstriim

UPS Sfyrelse
Roland Edwardsson
Ewon Enqvist
Majvor Fredin
Inger Grandell
Eva Gosselman
Margret Kihl6n

Emeritikretsen

Sven-Olov Larsson
Maj-Lis Lundin
Gimmar Michaelson
Sten Lundgren
Car5in Unebrand
Percy Westerlund 2012-ll-06


