
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Uppsala Pensionärsföreningars 
Samarbetsråd onsdagen den 3 mars 2010 kl. 9.00-12.00 på Storgatan 11. 
 
Närvarande: 
Ordinarie 
Percy Westerlund PRO 
Roland Edwardsson SPF 
Jarl Lundin  USU 
Gunnar Michaelson RPG 
Ingrid Österberg SPF 
Maj-Lis Lundin PRO 
Mats Hallor  PLR 
Karin Wahlstedt SPF 
Carin Unebrand SKPF 
Ersättare 
Gunnar Glimmerud PRO (ersättare för Barbro Sundström) 
Bernt Karlberg PRO (ersättare för Birgitta Stein Åberg) 
Karl-Axel Eriksson PRO 
Eva Gosselman,  SKPF 
 
Anmält förhinder: Barbro Sundström, PRO, Birgitta Stein Åberg, PRO, Ingrid Edlund, SPF, 
Marianne Risberg, SKTF, Britt Liljeborn, SPF, Sven-Olov Larsson, SPF, Wille Holmgren, 
PRO, May Beckman, PLR och Gunilla Marklund, SKPF 
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och hälsade alla välkomna. 
Ett särskilt välkommen riktades till Henriette Widlundh, Centrum för Ideellt Arbete, C.I.A. 
Välkommen önskades också Maj-Britt Zillén, Percy Westerlunds företrädare som ordförande  
i UPS. 
 
2. Val av justeringsperson 
Gunnar Michaelson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Upprop och anmälan om förhinder 
Se ovan. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tilläggen Multisjuka och Ansökan om resebidrag till Övriga 
frågor. 
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5. Information från Centrum för Ideellt Arbete, C.I.A, Henriette Widlundh 
Henriette Widlundh (HW), vars chef är Föreningsrådet, började sitt arbete i september 2009. 
C.I.A. ersätter Uppsala kommuns volontärbyrå. Hennes uppgift just nu är att ta reda på vad 
som är mest aktuellt att starta verksamheten med. Hon ska ta reda på hur många föreningar 
som faktiskt finns i Uppsala. Lokalfrågor är de klassiska frågorna enligt HW.  
God livsmiljö har startar igen och Johan Göthberg är ledare.  
Kommunala bidrag utgår till föreningar även om de inte är medlemmar i Föreningsrådet. 
Föreningsrådet ger HW en budget för året.  
 
6. Anmälan 
   a ) Styrelseprotokoll 10-01-20 lades till handlingarna. 
   b)  AU-protokoll 10-02-15 lades till handlingarna. 
 
7. Rapporter och meddelanden 
    a) ÄLNs presidium den 15 februari. 
        Budgetöverskottet  på 50 miljoner kronor beror på kommunens effektiviseringar. 
        Genom konkurrensutsättning blir det lägre priser än kalkylerat. 
        ÄLN ska justera ersättningen till vårdgivarna under våren. 
     b) Trafiksäkerhetsrådets årsmöte den 18 februari. 
         Halkbana i Rörken kommer att anläggas. 
     c) Invigningar av vårdboendena Bernadotte och Ferlin. 
         Percy Westerlund och Roland Edwardsson  resp. Roland Edwardsson, Jarl Lundin och 
         Karin Wahlstedt närvarade vid de två tillfällena. 
     d) God livsmiljö den 2 mars. 
         Johan Göthberg hade inbjudit personer enbart från den ideella sidan, inte den  
         kommunala. Den nya styrelsen beslutar vem som ska representera UPS. 
 
   8. Kommande program 
       a) KPR den 5 mars då trygghetsboenden, träffpunkter samt Brighton- 
           modellen ska diskuteras. Extra ärenden: KPRs verksamhet. 
       b) UVB den 8 mars kl. 13.00 handlar om SÄV-verksamhet samt Storgatan 11. 
       c) Kenneth Holmstedt den 10 mars kl. 10.00. 
       d) Pensionärernas hus den 15 mars kl. 13.30.   
       d) ÄLNs presidium den 22 mars kl. 9.00. 
 
   9. SÄV-grupperna 
   UPS har ännu ingen överenskommelse med Kosmo. 
   Beslutades att UPS bjuder in de SÄV-grupper som funnits hittills samt ansvariga på  
   produktionssidan till en diskussion den 17 mars på Storgatan 11. 
 
   10. Storgatan 11 
    Diskuterades möjligheterna för UPS att ta över driften för Träffpunkten Storgatan 11. 
    Uttrycktes viss oro inför riskerna att driva huset i UPS regi.  
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   11. Årsmötet i Nyby centrum den 24 mars kl. 9.00 
    Diskuterades  a) Verksamhetsberättelse 2009; 
                           b) Resultat- och balansräkning; 
                           c) Verksamhetsplan 2010. 
    Juristen Mikael Andersson är en av talarna. 
 
12. Övriga frågor 
Gunnar Michaelson poängterade vikten av att till SÄV-grupperna förmedla hur viktigt det är 
att man gör det trevligt för folk när måltiden serveras. 
Vidare undrade han om UPS skulle delta i Quintiles undersökning om läkemedel för äldre. 
Frågan hänsköts till den nya styrelsen. 
Gunnar Michaelson beviljades bidrag till resa och uppehälle för deltagande i   
Läkardagarna i Örebro den 20-21 april: "Multisjuklighet och multimedicinering hos äldre". 
 (Aktuellt ämne i våra medicinska tidskrifter nu och att försöka förbättra  
samordningen mellan lasarettet, primärvården och kommunens hemvård i t ex  
Malmö, Kalmar  och börjar även i Uppsala. Här finns mycket att vinna för den  
sjuke pensionären i bemötande och omhändertagande både fysiskt och psykiskt  
samt tidsmässigt - och ekonomiskt för landsting och kommun.) 
 Ingrid Österberg tackade för två mycket intressanta år i UPS då hon lärt sig mycket samt 
önskade god fortsättning på arbetet i UPS.. 
Maj-Britt Zillén tackade för att hon blivit inbjuden till UPS styrelsesammanträde. 
 
13. Sammanträdet avslutas 
Ordföranden tackade i sin tur Ingrid Österberg för de två åren och förklarade sammanträdet 
avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Karin Wahlstedt       Percy Westerlund         Gunnar Michaelson 
 
 
 
     
          
           
 
         
 


