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UPPSALA PENSIONÄRSFÖRENINGARS SAMARBETSRÅD 
Tel. 0733 777032 
 
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen den 10 november 2010 
 kl. 9.00-12.30 på Storgatan 11 
 
Närvarande:  
Percy Westerlund, ordförande 
Roland Edwardsson 
Sven-Olov Larsson 
Karin Wahlstedt 
Ewon Enqvist 
Gerd Eriksson 
Eva Gosselman 
Inger Grandell 
Sten Lundgren  
Maj-Lis Lundin 
Gunilla Marklund  
Gunnar Michaelson 
Birgitta Stein Åberg 
Carin Unebrand 
 
Anmält förhinder: Mats Hallor och Gunnar Glimmerud 
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Percy Westerlund läste några ord av Bo Bergman och förklarade därefter 
sammanträdet öppnat. 
 
2. Upprop och anmälan om förhinder 
Se ovan 
 
3. Val av justeringsperson 
Gerd Eriksson valdes att jämte ordföranden justeras dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Med ett par tillägg under Rapporter samt Övriga frågor fastställdes dagordningen. 
 
5. Anmälan av protokoll 
    a) Anmälan av styrelseprotokoll 2010-10-06 
    b) Anmälan av protokoll från styrelse/utbildningsdag 2010-10-12 
    c) Anmälan av AU-protokoll 2010-10-22 
    d) Anmälan av AU-protokoll 2010-10-27 
    e) Anmälan av protokoll från höstmötet 2010-10-20 
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6. Rapporter och meddelanden 
a) Utbildningsdagen 12/10: Synpunkter framgår av AU-protokollet 2010-10-12. 
b) Äldremässan 14/10: Birgitta Stein Åberg har i positiva ordalag besvarat en enkät från 
kommunen. 
c) Höstmötet 20/10: Avlöpte enligt planerna. 
d) FOU 15/10: Gunnar M. rapporterade att MuMs-projektet löper ännu ett år. Vidare fick vi 
veta att endast 10-20 % av befolkningen inte lider av D-vitaminbrist. Titta gärna på 
foodinlaterlife.org 
e) Trafikgruppen 21/10: Chaufförerna på mjuka linjen har ännu inte fått omtalad utbildning. 
Klagomål på samma linje: svårt att kunna ta sig upp på sätena längst bak i bussarna, svårt att 
ta med sin ”dramaten”. 
f) Föreningar + antal medlemmar: Korrekta antalet till UPS anslutna föreningar och 
medlemmar bör föreligga vid årsskiftet. 
g) Storgatan 11: Ewon Enqvist och Sven-Olov Larsson redovisade vad som hittills utretts bl.a. 
i fråga om försäkringar och arbetsuppgifter för ny föreståndare. UPS’ styrelse blir styrelse för 
verksamheten på Storgatan 11 med separerad bokföring för träffpunkten liksom eget plusgiro. 
Beslut om ev. övertagande av Storgatan 11 fattas av ÄLN den 25 november 2010. 
Beslutades att planeringsgruppen upphör och att Percy Westerlund, Sven-Olov Larsson och 
Ewon Enqvist utses till styrgrupp för Storgatan 11. 
h) Äldrenämnden 18/10: Tommy Winberg avgår vid årsskiftet. 
i) Kjell Holm 22/10: Kommunen och landstinget söker bidrag för åtgärder i de äldre 
bostadsbestånden i kommunen. Det gäller bl.a. badrum och kök för att minska 
olycksfallsriskerna. 
j) Regionförbundet 22/10: Birgitta Stein Åberg rapporterade att FOU kommit närmare 
ledningen inom regionförbundet. Hon hade redogjort för hur UPS arbetar bl.a. med SÄV-
grupperna. Den 1/12 kommer ett seminarium att hållas om äldres tänder. Regionförbundet har 
många utbildningar och är generöst med friplatser till UPS. 
 
7. Ekonomisk rapport 
Inga förändringar av väsentlig storlek har hänt sedan föregående månad. 
Beslutades om inköp av Agenda för Sverige. Till AU sköts beslutet av ev. inköp av Ragnar 
Thoursies bok Sånger från äldrevården. 
 
8. Kommande program 
11/11 Näringsverkstan (13.30-16.30) Munin 
15/11 ÄLN (8.30) 
25/11 ÄLN öppet möte 13.00 i Munin 
8/12 AU (9.00) 
9/12 Kenneth Holmstedt (13.15) 
13/12 ÄLN (8.30) 
15/12 UPS styrelsesammanträde (9.00-12.00) 
Vi inbjuder Staffan Wolters med anledning av artiklarna i UNT. 
17/12 KPR (9.00-12.00) 
 
9. Hur få i gång en landsbygdsgrupp? 
Ordföranden har skrivit till alla landsbygdsföreningar för att få reda på vad som är angeläget 
för deras område. 
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10. Boule 
Med anledning av att kommunen inte gett bidrag till boulealliansen trots det stora antalet 
spelare i Uppsala har UPS skrivit till kommunstyrelsen och begärt att få till stånd en 
inomhushall för vinterspelande. Ordföranden och Roland Edwardsson har med anledning av 
denna skrivelse intervjuats i lokalteve och framhållit vikten av att äldre får denna chans till 
rörelsemotion. Beslutades att boulefrågan tas upp i KPR och i sammanträde med Kenneth 
Holmstedt samt att UPS påpekar att denna fråga inte alls finns med i nämndens uppdragsplan. 
 
11. Vaccination 
Äldreombudsmannen har fått förfrågan från Nyby Servicehus om att kunna ordna 
vaccinationstillfälle på träffpunkten. Enligt Vård och Bildning är inte detta möjligt via 
kommunen. Pensionärsföreningar kan själva ta initiativ till att ordna att vaccination kan 
genomföras för många vid ett tillfälle. 
Roland Edwardsson arbetar med frågan. 
 
12. Hemsidan 
För att få en mera lätthanterlig hemsida har UPS begärt in offert för ett systembyte för just 
detta. Beslutades att anta offerten som lyder på 12 500:- kronor. 
 
13. Övriga frågor 
 Diskuterades UNT-artiklarna om äldrevården i Uppsala och hur SÄV-grupperna kan agera. 
Beslutades att UPS ordnar en SÄV-ledningsgrupp bestående av de sju sammankallande 
(ansvariga) och eftersom detta är en del av styrelsearbetet bör det arvoderas på samma sätt. 
Gerd Eriksson och hennes SÄV-grupp är inbjudna till boendet i Stenhagen den 10/12. 
Eva Gosselman rapporterade från besök på Glimmerns vårdboende. SÄV-gruppen får själv se 
till att bli kallad enligt Eva G. 
En gemensam SÄV-dag bör ordnas snarast möjligt. 
Gunnar Michaelson rapporterade från besök på Boström-avdelningen på Samariterhemmet. 
 
14. Avslutning 
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Karin Wahlstedt  Percy Westerlund  Gerd Eriksson 
sekreterare   ordförande 
 
     
 
 
 


