UPS styrelseprotokoll nr 9/2011.
Protokoll fört vid sammanträde med UPS’ styrelse onsdagen
den 7 december 2011 kl. 9.00-12.30 på Storgatan 11
Närvarande:
Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Gerd Eriksson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Inger Grandell
Maj-Lis Lundin
Sten Lundgren
Gunilla Marklund
Gunnar Michaelson (från kl.10.00)
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand
Anmält förhinder: Mats Hallor
1. Sammanträdet öppnas
Ordföranden Percy Westerlund förklarade sammanträdet öppnat och läste några rader av
Karl Hilty: För att känna sig lycklig borde man ha huvudet fullt av planer och hjärtat fullt av
kärlek.
En kort parentation hölls med anledning av Karl Nordhs bortgång.
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.
5. Anmälan av protokoll
a) Anmälan av styrelseprotokoll 2011-11-09
b) Anmälan av AU-protokoll 2011-11-23
Protokollen lades till handlingarna.
6. Ekonomisk rapport
En ekonomisk rapport för UPS lämnades vid höstmötet den 26 oktober.
36 734:- kronor har inregistrerats från anslutna föreningar. Det prognosticerade
överskottsbeloppet på 50 000:- kronor kan komma att överskridas.
Vid Träffpunkten Storgatan 11 kommer pengar in som betalning för den kopiering som utförs
där. Nya skåp för förvaring ska inköpas till entrérummet.
U P S Storgatan 11, 753 31 UPPSALA
Webbplats: www.uppsalapensionarerna.se

Tel: 0773‐777 032 Fax: 018‐727 7224
e‐post: ups@uppsalapensionarerna.se

1/3

Protokoll nr 9. 2011-12-07
Diskuterades arvoden generellt och för träffpunkten gäller en timersättning för utfört arbete.
Ersättningen till styrelsen ska tas upp på årsmötet.
Beslutades att anslagen ersättningssumma på 35 000:- kronor för årets arbete ska fördelas
enligt följande:
1. Kassören
12 000:2. Sekreteraren
8 000:3. Ordföranden
5 000:4. V. ordföranden
3 000:Resterande belopp är avsett för sammanträdesarvoden och utlägg i samband med AU.
Arbetsgrupperna erinras om att de ska skicka in reseräkning samt kvitto på parkeringsavgifter.
Enligt kassören är stationeringsorten hemmet. Varje resa ska betraktas som arbete och i
princip borde vi alltså ersättas för resor även till sammanträdena.
Så beslutades också.
För övrigt gäller: Alla redovisade utlägg erhålles av UPS.
7. Årsmötet
Lokal: UKK, Stadsteatern och Eklundshof diskuterades. Frågan hänsköts till AU.
Talare: Många förslag presenterades. AU arbetar vidare med frågan.
Mötesordförande: Lars Bäcklund vidtalas.
Eftersom ny styrelse ska väljas nästa år inbjuds valberedningen till UPS’ första sammanträde
2012.
8. Färdtjänsten
Percy W. redogör för hans och sekreterarens möte på gatu- och trafikkontoret. Gudrun
Appelberg ska kommande måndag informera om kommunens ställningstagande till den nya
upphandlingen av färdtjänsten. Se även föregående protokoll.
9. KPR
Kjell Holm redovisar vid nästa KPR boendeplanen för 2012-2014.
UPS får dessutom en genomgång av Kees Geurtsen beträffande insatser i det gamla
bostadsbeståndet i Tunabackar och Salabackar.
Samtliga nämnder får sitt tidigare vinstkrav på 2 % sänkt till 1 % på grund av lägre
skatteinkomster. Skolan och äldreomsorgen ska dock satsas på.
Percy W. frågade vid senaste mötet i stadshuset Kenneth Holmstedt om vad vi ska ha KPR
till. Denne lovade att se över våra möjligheter att i tid få framföra våra åsikter i viktiga
äldreärenden.
10. SÄV
Diskuterades den kritik som riktats mot några vårdutförare i kommunen.
Maj-Lis Lundin ansvarar för den SÄV-grupp som ska tillsättas för Caremas tre vårdboenden.
Lilian Berggren från Almunge är tillsammans med Siv Lennartsson från Storvreta nya i
gruppen. Tillsammans med Percy W. representerade Lilian B. UPS vid invigningen av
Lillsjögården. Vattholma PRO har inbjudits att delta i denna grupp. Fortfarande fattas dock en
person.
Gunnar Michaelson informerade från ”Mat i slutskedet”. Viktigt är enligt honom att de
boende vägs och detta blir en av SÄV-gruppernas ytterligare uppgifter att verkligen höra sig
för om.
Vidare poängterade han hur viktigt bemanning och bemötande är liksom hur man flyttar om
folk mellan avdelningarna. Inger G. ansåg att företagen borde få ta in praktikanter i sin
verksamhet.
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11. Storgatan 11
Ewon E. meddelade att Uppsala Lucia inte kan framträda vid träffpunkten utan i stället
kommer en skolklass från Eriksskolan. Träffpunkten håller stängt 23 december-12 januari.
Kassören har köpt tre bärbara datorer att användas för utbildning och för arbete i lokalerna.
Tisdagen den 17 januari kl. 18.00 blir det diskussion om äldreomsorg med bl.a. Ebba Busch
och Caroline Andersson samt Frida Jacobsson från Humana Omsorg.
12. Övrigt
Birgitta SÅ informerade från LPR. Högkostnadsskyddet kommer att öka från januari 2012.
Eftersom tanken är att lägga ihop de olika högkostnadskorten, kommer de som har mest
behov av detta att gynnas. Medic help är nya namnet på ambulanstjänsten.
13. Rapporter
a) Studieresan till Norrköping 15/11: Kassören redovisade kort vad resan hade givit. Mera
finns att läsa på UPS’ hemsida.
b) V-seminarium om äldrevård: Percy W. deltog tillsammans med nio personer i publiken
samt fyra i panelen.
c) Kenneth Holmstedt 17/11: Kommunens budget diskuterades.
d) Kjell Holm 17/11: Föredrog den kommande boendeplanen för arbetsutskottet samt
ledamöter ur boendegruppen. Han talar vidare vid KPR den 9/12.
e) Invigning av Lillsjögården 25/11: Percy W. representerade UPS och uppvaktade.
f) ÄLN 6/11: Percy W. och Roland E. deltog.
14. Kommande program
a) KPR 9/12
b) Luciafirande 13/12 Storgatan 11
c) AU 12/1/12
d) Trafikkontoret 26/1/12
e) Styrelsesammanträde 1/2/12
f) Styrelsesammanträde 7/3/12
g) Styrelsesammanträde 4/4/12
g) UPS’ årsmöte 21/3/12
Före julsmörgåsen tackade ordföranden värdinnan Lena Johansson för ett strålande arbete på
träffpunkten Storgatan 11.
Ledamöterna önskades God Jul med var sin god julcigarr i form av en UPS-märkt
”guldpenna”.
15. Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Justeras

Karin Wahlstedt
sekreterare

Percy Westerholm
ordförande
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