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Uppsala Pensionärsföreningars   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samarbetsråd  Sammanträdesdatum 2009-02-05 Styrelsen   
 
Plats och tid: Pensionärslokalen Hjorten, kl. 09.00-12.00 
 
Beslutande: Maj-Britt Zillén ordförande 
 Percy Westerlund  v. ordförande 
 Jarl Lundin kassör 
 Mats Hallor sekreterare  
 Barbro Sundström 
 Carin Unebrand 
 Maud Schalén 
 Gunnar Michaelsson 
 Birgitta Stein Åberg 
 Ingrid Österberg 
 Karin Wahlstedt 

   
 
Ersättare: May Beckman 
 Bernt Karlberg 
 Gunnar Glimmerud 
 Nils Andersson  
 Rune Strömkvist 
 Marianne Risberg 

 Sven-Olof Larsson 
 Karl-Axel Eriksson 
 

Varav frånv. Ingrid Edlund 
 Wille Holmgren  
 Britt Liljeborn 

 
 

 
 
  
 
1. Öppnande Ordföranden Maj-Britt Zillén hälsade välkommen  
 
2. Val av protokolljusterare  Valdes Karin Unebrand 
 
3. Faställande av föredragningslista  Dagordningen fastställdes i sin utsända form 
 
4.Anmälan  av förhinder & ersättares tjg Samtliga beslutsfattare närvarande  
 
5. Protokoll Anmälan & Genomgång  

• UPS styrelse 10 dec 2008. Justeraren har tagit del av innehållet men p g a sjukdom ej hunnit 
signera. AU får i uppdrag att tillse att protokollet justeras  

• UPS arbetsutskott 19 jan. 2009. AU genomgicks punkt för punkt och godkändes. 
 
6. Rapporter & Meddelanden från UPS arbetsgrupper 

• FoU äldre Regionförbundets utbildningsdag 11 mars. Fem friplatser (exklusive mat)  
har tilldelats UPS. Vidare ombads UPS inkomma med synpunkter & förslag kring lämpliga 
forskningsuppgifter. Percy meddelar att en broschyr är under utarbetning. Deltagare utsågs: 
Karin W, Sven-Olov, Gunnar M, Birgitta och Ingrid. Egen anmälan senast 9 feb. med 
hänvisning till UPS friplatser. Om förhinder, anmäles detta till sekr. Mats Hallor 

 
• Byggenskapsremissser sänds till föreningen fvb till Barbro. Sekr. Ser till att skrivelser i frågan 

sänds direkt till Barbro utan omvägen över UPS exp. 
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• SÄV-gruppen Förenade Care  Karin informerade om Förenade Care i Dalby, som rapporterade 
att verksamheten verkade fungera mycket bra och flera nya positiva initiativ har 
tagits av företaget. 

• SÄV-gruppen UVB  Nils Andersson rapporterade att nästa sammanträde är19 mars. 
• SÄV-gruppen Hemvård 2   Gunnar G rapporterade om positivt intryck från besök på 

Hasselparken.  Framhöll vidare att man borde informera mera kring 
”trygghetsboenden.” Alla över 75 kan anmäla sig till en kommunal kö. Örnen, 
Galaxen och Västergården ska byggas om till trygghetsboenden. Nästa möte 
kommer att ske på det nya centralköket och förenas med provätning. Konstaterades 
att det sannolikt råder en viss begreppsförvirring kring innebörden av olika 
boendebeteckningar. 

• Kassören Likviditeten god. Resultatbudgeten kommer att underskridas. Nästa års kommunala 
bidrag på 190 000 klart och men ännu ej utbetalt. (Preliminär Resultat- & 
Balansrapport täckande 2008 bifogas protokollet.) 

• Trafikgruppen ” Informerades om flexbussen och nya linjedragningar av kollektivtrafiklinjer. 
Karin Wahlstedt sammanställer ett enkelt informationsmaterial som hon 
presenterar på medlemsföreningarnas kommande årsmöten. Nuvarande svårigheter 
kring att sprida informationen vidare kommer att underlättas när UPS hemsida 
utvecklats 

• Information om ”Innovation för framtida hälsa”  Projekt inom Uppsala Universitet under två 
års tid. Tar upp hela miljön såsom mat, ätandesituation osv. Ingen kostnad från 
UPS. Kontaktperson från UPS: Maj-Britt Zillén.  

• Avsägelse från uppdraget att ingå i gruppen som har som uppgift att samordna de olika SÄV-
gruppernas arbete förelågs från Ingrid Österberg. 

 
7. Befattningsbeskrivningar Ordf. presenterade arbetsuppgifter gällande ordförande, kassör och 

sekreterare 
 
8. UPS årsmöte den 23 april 2009 Verksamhetsberättelsen genomgicks och signerades för att 

föreläggas årsmöte och revisorer.  
 
9. Tid för UPS höstmöte Lokal: Sekr. preliminärbokar Nyby 
 Datum: Torsdag  21 oktober 2009  kl 08.00 - 12.30 
 Medverkande: Förslag välkomnas 
  
10. Kommande / Genomförda aktiviteter:  

• 29/1  Extra KPR-sammanträde. Lena Lantz om färdtjänst(-taxan) Aktivt och givande möte. 
Percy redogjorde för olika former av färdtjänsttjänster, om specialregler för brukare som 
har sin naturliga centralort utanför det område som den kommunala färdtjänsten normalt 
täcker, vilka företag som är utförare och delade ut nytryckta broschyrer.  

• 4/2 Äldrenämndens presidium  presenterades mötet. Ekonomiska läget 2008 gott men 
kommande år mer bekymmersamt 

• 11/2 Kompetensstegen Statsbidraget försvinner men kommunala pengar tillskjuts för att låta 
redan påbörjade utbildningar 

•  2/3  UPS AU 
•  11/3    Stadsdir. Kenneth Holmstedt 
• 12/3 UPS Styrelse 
• 12/3 Äldreomsorgsch. Karin Proos 
• 17/3 KPR sammanträde 
 

11. Övriga frågor  
 Nya lokalen  Senaste bud är att vi släpps in den 17 feb. Därefter ska det inredas. Namnförslag 

efterfrågas   
Datahjälp 
Presenterades en praktikant från Arbetsförmedlingen vid namn Heval Bozarslan. Han kommer att 
utan kostnad för UPS ha praktik hos föreningen under tre månader. Han kommer att sammanställa 
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ett register, göra en hemsida och vara datakonsult åt såväl UPS som dess medlemsföreningar. Han 
kommer att bemanna expeditionen och föra ärenden vidare som inkommer genom besök eller per 
telefon. Beslutades att sekreteraren bibehåller kontakten och ansvaret för praktikanten och att 
intresserade inom styrelsen som har synpunkter på Hevals arbetsuppgifter anmäler detta till 
sekreteraren. 
 

 
12. Tid för nästkommande styrelsemöte: 2009-03-12  kl  09.00  
 
13. Sammanträdet avslutas   
 
Vid protokollet Justeras 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 
 Mats Hallor Sekreterare Maj-Britt Zillén Ordförande 

 
 
……………………………………….. 
 Karin Unebrand 
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Andersson, Nils 
Beckman, May 
Edlund, Ingrid 
Eriksson, Karl-Axel 
Glimmerud, Gunnar 
Hallor, Mats 
Holmgren Wille 
Karlberg, Bernt 
Larsson, Sven-Olof 
Liljeborn, Britt 
Lundin, Jarl 
Michaelsson, Gunnar 
Risberg, Marianne 
Schal'en, Maud 
Stein Åberg, Birgitta 
Strömkvist, Rune 
Sundström, Barbro 
Unebrand, Carin 
Wahlstedt, Karin 
Wahlund, Gösta 
Westerlund, Percy 
Zillén, Maj-Britt 
Österberg,Ingrid 
 
 
Frånvarande 
Edlund 
Holmgren 
Liljeborn 
 
Aud Schalén Bor på nr 8 B  ej D 
 
Wahlund bort   revisor 
 


