Styrelseprot. 26/5/10

UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD
Styrelsen
Tel. 0733 777 032
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Uppsala Pensionärsföreningars
Samarbetsråd, UPS, onsdagen den 26 maj 2010 på Storgatan 11, kl. 9.00-12.00
Närvarande:
Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist
Gerd Eriksson
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Mats Hallor
Sten Lundgren
Gunilla Marklund
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand
Anmält förhinder: Gunnar Michaelson och Maj-Lis Lundin
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Percy Westerlund öppnade sammanträdet med ett ord av aposteln Paulus:
Medan vi ännu har tid, låtom oss göra gott åt var man.
Alla hälsades välkomna och ett särskilt välkommen riktades till Torkel Kjösnes,
trafiksamordnare i kommunen. Han informerade under en dryg timme om de nya lugna
busslinjer som börjar i trafik den 17 augusti. De är i gång mellan kl. 9.00 och 15.00 vardagar
under hösten. Dessa linjer finns med i den tidtabell som gäller för hösten.
Torkel Kjösnes nås på 018-727 4033, mobil 076-7797404 eller torkel.kjosnes@uppsala.se
2. Upprop och anmälan om förhinder
Se ovan.
3. Val av justeringsperson
Roland Edwardsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tilläggen d-g under p. 5.
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5. Anmälan av protokoll m.m.
a) Anmälan av styrelseprotokoll 2010-04-21
b) Anmälan av AU-protokoll 2010-04-28
c) Anmälan av AU-protokoll 2010-05-17
Samtliga protokoll lades till handlingarna.
d) SPRF avd. 7 föreslår att pensionärer ska få resa billigare med bussar i Uppsala.
Beslutades att ärendet handhas av AU samt trafikgruppen.
e) KOSMO, som driver Karl Johans-gårdarna, vill ändra posthanteringen som berör UPS.
Beslutades att hänskjuta ärendet till AU.
f) Omorganisation i kommunen. En remiss är just nu ute med förslag om en omorganisation i
kommunen. Beslut kommer så småningom.
g) Riktlinjer för belysning i Uppsala innerstad. Viktigt att ha landmärken.
6. Rapporter och meddelanden
0) Ekonomisk rapport: Kassören Sven-Olov Larsson har ännu inte fått korrekta papper för att
ta över kassörskapet.
a) 27/4 Avtackning av kommunalrådet Lars O Eriksson: UPS uppvaktade avgående
kommunalrådet med en årsavgift på medlemskap i en pensionärsförening.
b+ h) 28/4 God livsmiljö. Percy W. rapporterade att God livsmiljö ska vara en social
verksamhet och frågan är om idrotten räknas som sådan. Ska också enligt Gustaf v. Essen
vara navet mellan föreningar och ideella organisationer. Vilket är kommunens ansvar och
vilket pensionärsföreningarnas? En arbetsgrupp arbetar med detta och ärendet tas upp i
augusti.
c) 7/5 Attendo-seminarium om demens. Roland E. rapporterade därifrån och att Uppsala ligger
väl framme.
d) 10/5 Folkrörelsearkivets årsmöte. Percy W. hade närvarit.
e) 17/5 ÄLNs presidium. Behandlade bl.a. bidrag till Röda Korset med 355 000 kronor.
87 personer i kö för vårdboende. KOSMO ska den 16/6 träffa ledamöter ur en SÄV-grupp.
f) 19/5 ang. Storgatan 11. UVB fortsätter året ut som huvudman och ev. avtal börjar l januari
2011. Förhandlingarna fortsätter.
g) 20/5 Kenneth Holmstedt om IVE. Percy W. rapporterade vad UPS hade sagt om IVEn.
Roland E. hävdade att det är dags att samordna olika verksamheter (Röda Korset, UPS,
Volontärbyrån m.fl.) för att hjälpa människor.
i) 24/5 ÄLNs uppdragsplan. Percy W. informerade om UPS medverkan.
j) 24/5 UVB.
k) Gunnar Michaelson på läkardagar i Örebro. Gunnar M. hade lämnat skriftlig rapport.
Beslutades att framföra att UPS är positivt till att delta i läkemedelsundersökningar för
65+-are.
l) LPR. Birgitta S Å rapporterade om mycket bra information men att det är svårt att få
inflytande. Enligt Erik Weiman används mera pengar än någonsin till forskning. Vidare
används enligt honom 50 % av pengarna av en grupp på 4 %. LPR vill bli remissinstans.
7. Kommande program
a) 9/6 AU i Karl Johans-gårdarna 9.00-12.00.
b) 11/6 KPR 9.00-12.00.
c) 8/6 Trafikgruppen tar bl.a. upp p. 5 d).
d) 14/6 ÄLNs presidium 9.00-12.00.
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8. Ev. politikerutfrågning inför valet
Onsdagen den 1 september 2010 äger en politikerutfrågning rum på Storgatan 11 mellan
kl. 14.00 och 16.00. Lennart Sandberg blir moderator. En inbjudan har skickats till de
politiska partier som är representerade i kommunstyrelsen.
Beslutades att AU utformar frågor till denna utfrågning.
9. Äldremässan
Torsdagen den 14 oktober 2010 äger Äldremässan rum på UKK.
10. Övriga frågor
UPS har inga allvarliga invändningar mot förslaget om ostkustbanans sträckning förbi Gamla
Uppsala.
Samrådsplan för Funbo överlämnades till Sten Lundgren.
11. Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutade sammanträdet.
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