
 
UPS styrelseprotokoll nr 1 2011 

 
Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen 
den 2 februari 2011 kl. 9.00-12.00 på Storgatan 11 
 
Närvarande:  
Percy Westerlund, ordförande 
Roland Edwardsson 
Sven-Olov Larsson 
Karin Wahlstedt 
Ewon Enqvist 
Gerd Eriksson 
Gunnar Glimmerud 
Eva Gosselman 
Mats Hallor 
Inger Grandell 
Sten Lundgren  
Maj-Lis Lundin 
Gunnar Michaelson 
Birgitta Stein Åberg 
Carin Unebrand 
 
Anmält förhinder: Gunilla Marklund  
 
1. Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste tänkvärda ord om 
barns tankar. 
 
2. Upprop och anmälan om förhinder 
Se ovan 
 
3. Val av justeringsperson 
Eva Gosselman valdes att jämte ordföranden justeras dagens protokoll. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med några tillägg i p.14. 
 
5. Anmälan av protokoll 
a) Anmälan av styrelseprotokoll 2010-12-15 
b) Anmälan av AU-protokoll 2011-01-12 
Protokollen lades till handlingarna. 
 
6. Rapporter och meddelanden 
a) KPR 17/2: Färdtjänstavtalet, fritidsnämndens bollande av motion för äldre till 
äldrenämnden, önskemål om inomhusboule samt utbildning för både den nya nämnden och 
UPS hade avhandlats. 
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b) Britt-Marie Stavström avtackades den 20/12. 
c) AU 12 januari  2011: Se AU-protokoll. 
d) Seminarium Mansjouren 27 januari  2011: Roland Edwardsson och Gunnar Michaelson var 
båda lika missnöjda med utfallet av seminariet som inte ansågs leda till något. 
e) Storgatan 11: Sven-Olov Larsson redogjorde för vad som hänt i och med övertagandet av 
träffpunkten. Två skilda ekonomier, d.v.s. två  bokföringssystem för UPS och träffpunkten; 
Ekeby Städ sköter städningen; vi behöver ett förtroenderåd något som finns vid varje annan 
träffpunkt; vi har gått med i Arbetsgivaralliansen. 
Beslutades att Ewon Enqvist håller i ett framtida programråd. 
Ett stort tack riktades till Sven-Olov Larsson för det storartade arbete han lagt ner på att få till 
stånd övertagandet av och inflyttningen till Storgatan 11. Även Ewon Enqvist fick ett stort 
tack. 
f) Utbildning för att ledamöter i UPS’ arbetsutskott och styrelse ska kunna lägga in ny 
information på UPS’ hemsida sker den 11 februari kl. 15.30 på  Storgatan 11. Mats Hallor 
tillfrågas om han vill åta sig arbetet som webbmaster. 
UPS inbjuder ev. till Öppet hus för att göra reklam för den ”nya” träffpunkten. 
g) Roland Edwardsson informerade om den av honom skrivna ”gamla” artikel som UNT 
felaktigt publicerat. 
 h) Övrigt: Tack har kommit från äldredirektören Tommy Winberg för uppvaktning vid 
avgången från tjänsten i Uppsala kommun. 
Gunnar Michaelson meddelade att han numera ingår i landstingets läkemedelskommitté för 
äldre, ”Nätverket för läkemedel för äldre”. 
Birgitta Stein Åberg rapporterade från möte i FOU om evidensbaserad forskning vilket ska 
behandlas ytterligare den 4/2. 
Gunnar Glimmerud ansåg att UPS borde presentera sig på Sävjahus. De flesta av 
vårdgivarföretagen kommer att närvara vid SÄV-dagen den 16 februari. 
Ewon Enqvist ville veta om gruppen som sysslar med inomhusatmosfär kommit med några 
data. 
Eva Eriksson rapporterade att nytt datum, 11/2, beslutats  för SÄV-gruppen som skulle ha 
besökt Stenhagen redan före jul. 
Gunnar Glimmerud representerade UPS vid Erik Fältmans begravning. 
 
7. Ekonomisk rapport 
Kassören hade inget bokslut utan gav en rapport och informerade om en liten ränteintäkt samt 
att ekonomin är under kontroll. 
 
8. Kommande program för AU 
    4/2 FOU 
    7/2 ÄLN 
    11/2 Utbildning för AU m.fl. på nya hemsidan 
    16/2 SÄV-dag 
     17/2 AU 
     2/3 UPS styrelsesammanträde 
     3/3 Kenneth Holmstedt  
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     4/3 KPR   
     16/3 FOU-konferens 8.30-16 
     23/3 UPS Årsmötet i Storgården 8-13 
     23/3 Konstituerande sammanträde 
     23/3 AU 
     31/1-1/4 mässa 60+ 
     13/4 UPS styrelsesammanträde 
     18/4 ÄLN 8.30 
     11/5 Ordförandedag 
     16/5 ÄLN 8.30 
     19/5 AU 
      1/6 UPS styrelsesammanträde 
      13/6 ÄLN 8.30 
      17/6 KPR  
 
9. Årsmötet 
Ebba Busch har inbjudits till årsmötet för att presentera sig och ÄLN-verksamheten. Roger Jo 
Linder presenterar det nya kontoret för hälsa, vård och omsorg där han är chef. 
 
10. Skrivelse från SPRF ang. rabatterade pensionärsresor i kollektivtrafiken 
Ordföranden läste upp ett brev från SPRF i vilket rabatterade pensionärsresor efterlystes. 
Ärendet förs vidare till gatu- och trafiknämnden. Ordföranden upplyste också om att UPS 
väntar på svar på en motion från Lars O Ericsson i samma ärende. UPS har bett att få träffa 
politikerna i nämnden där Stefan Hanna är ordförande. Ewon Enqvist framför svaret till sin 
organisation. 
 
11. Nedläggning av postkontor 
 Beslutades att Roland Edwardsson försöker få till stånd ett möte med ansvarig vid posten för 
ett öppet möte på Storgatan 11. Intresset för frågan förefaller enligt tidningsinsändare mycket 
stort. 
 
12. Flera remisser till UPS 
Vi har bett KPRs sekreterare Julia Holmedahl Jonsson att se till att övriga nämnders 
sekreterare skickar remisser till UPS. 
 
13. Landsbygdsfrågor 
Svar på skrivelse från ordföranden har visat vad de olika landsbygdsområdena har prioriterat: 
trafiken, posten, affärer, tankställen och näringsliv. Karin Wahlstedt talar med Nils Andersson 
om en särskild grupp som hanterar frågan. 
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14. Övriga frågor 
Trafiksäkerhetsrådet saknar namn från UPS som ska föreslå två personer. Rådets årsmöte äger 
rum den 17 februari. 
Förslag: Gunnar Michaelson och Percy Westerlund (med Inger Grandell som ersättare) 
representerar UPS i trafiksäkerhetsrådet.  
Vad gäller ev. medverkan vid 60+mässan 30/4-1/5 beslutades att vi avvaktar. 
 
15. Avslutning 
Ordföranden avslutade sammanträdet. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
Karin Wahlstedt Percy Westerlund  Eva Gosselman 
sekreterare  ordförande 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


