
  UPS årsmöte 2011-03-23 
 
Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte 
onsdagen den 23 mars 2011 kl. 9.00-12.00 i Storgården i Gamla Uppsala 
 
UPS’ ordförande Percy Westerlund hälsade inbjudna, föredragshållare och ombud varmt 
välkomna. Ett särskilt välkommen riktades till förra UPS-ordföranden Maj-Britt Zillén, 
direktören Roger Jo Linder, HVK, andra v. ordföranden i ÄLN, Caroline Andersson (S), samt 
Lars Bäcklund, dagens mötesordförande. 
Roger Jo Linder (RJL) inledde presentationen av sig själv med en skildring av resan från 
Eskilstuna till Uppsala 1978 då han började sitt arbete i kommunen, från att vara 
socialassistent till att avsluta med chefsposten för det nya kontoret för hälsa, vård och omsorg. 
med en budget på 3000 miljoner kronor, d.v.s. en tredjedel av hela kommunens budget.  
RJL informerade med hjälp av bild hur det nya kontoret är uppbyggt. 
Caroline Andersson (CA) är inne på sin andra mandatperiod, är forskningsassistent vid 
Uppsala universitet, bor i lägenhet i Fålhagen, har en särbo på Gotland och fyller 27 år i 
augusti. CA ska leda oppositionen och även om mycket är bra i Uppsala vill hon peka på 
sådant som är viktigt att kunna förbättra. Det kan gälla kollektivtrafik, snöröjning, 
fastighetsfrågor, boendefrågor som vård-, senior- och trygghetsboende. CA känner att hon har 
en stor uppgift att göra det så bra som möjligt för människor på ålderns höst. Hon är 
intresserad av våra åsikter och tar dem på allvar. 
 
1. Inledning av årsmötet 
UPS’ ordförande Percy Westerlund förklarade årsmötet öppnat. 
 
2. Beslut om dagordning 
Mötesordföranden Lars Bäcklund föreslog en ändring av ordningsföljden i punkterna i 
dagordningen och därmed godkändes dagordningen. 
 
3. Val av mötesfunktionärer 
På förslag av valberedningen valdes 

a) Lars Bäcklund till mötesordförande 
b) Karin Wahlstedt till sekreterare för mötet och 
c) Solveig Brundin-Eriksson, PRO Björklinge, och Sören Gozzi, PRO Fålhagen, 

att jämte ordföranden justera protokollet och tjänstgöra som rösträknare. 
 
4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt kallat 
Årsmötet fann att kallelsen skett i behörig ordning. 
 
5. Godkännande av röstlängd 
Deltagarna hade avprickats på upprättad förteckning över anmälda deltagare (bil. 1). Av 
denna framgår att 75 röstberättigade ombud från 46 föreningar var närvarande liksom 14 
röstberättigade styrelseledamöter. Mötet bevistades av sammanlagt 93 deltagare. Årsmötet 
godkände förteckningen som röstlängd. 
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6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen föredrogs, rubrik för rubrik, av mötesordföranden och 
verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
Efter önskemål från Jan-Erik Göthlin, PRO Vaksala-Danmark, beslutades att i nästa års 
verksamhetsberättelse namnge UPS’ representanter i KPR. 
 
7. Genomgång av bokslut/resultat och balansräkning 
Kassören Sven-Olov Larsson redovisade med hjälp av bilder UPS’ ekonomi. Britt Jannersten, 
PLR, efterfrågade en enhetlighet i rubriksättningen för att bättre kunna förstå redovisningen.  
UPS’ budget visar på ett överskott på 23 882:- kronor. 
 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
Gösta Wahlund läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 
Balans- och resultaträkningen för 2010 fastställdes därefter av årsmötet. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2010. 
 
10. a) Fyllnadsval av ordinarie revisor 
I enlighet med valberedningens förslag valdes Gösta Wahlund, PRO, till ordinarie revisor på 
ett år. 
b) Val av revisorsersättare 
I enlighet med valberedningens förslag valdes Gunnar Jansson, SKPF avd. 38, till 
revisorsersättare för ett år. 
 
11. Storgatan 11 
Percy Westerlund (PW) informerade om verksamheten vid träffpunkten Storgatan 11 som 
numera drivs i UPS’ regi. Denna träffpunkt skiljer sig lite från övriga 17 i kommunen. Hittills 
har det varit samma verksamheter som tidigare och fortsättningsvis hoppas UPS kunna 
erbjuda ännu större variationer i programmet tack vare det programråd som ska inrättas. 
Hörselslingan ska ordnas och i veckorna 20-21 ska nytt golv läggas. Ett nytt piano behöver 
anskaffas och i publiken fanns två personer som har pianon att avvara. 
Datakafé har föreslagits. Medborgarskolan bedriver dataträffar vid sju andra träffpunkter och  
hjälper även här gärna dem som vill känna sig för när det gäller att använda datorer. UPS 
behöver några personer villiga att handleda dessa nybörjare. 
Den 16 april har Storgatan 11 Öppet Hus och alla föreningar som så vill kan presentera sig 
vid detta tillfälle. Under april vill också en konstgrupp börja visa sina alster i lokalerna. 
Studera gärna kommande program på UPS’ hemsida (se nedan). 
Kassören Sven-Olov Larsson redogjorde för det ekonomiska läget. UPS har en budget på  
3.2 miljoner för två år och hoppas till hösten ha två personer anställda och därigenom kunna 
öka öppettiderna.  
Kom gärna med förslag på aktiviteter!  
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12. Arbetsgrupp för landsbygdsfrågor 
Percy Westerlund redovisade vad som från kransföreningarna kommit UPS tillhanda.  
Frågor gällande: 

1) kollektivtrafik och kommunikation 
2) gator och vägar  
3) färdtjänst 
4) bibliotek 
5) service 

Percy Westerlund (PW) framförde att rätt mycket står att läsa i Översiktsplanen när det gäller 
ovanstående frågor. Än så länge har UPS inte funnit några personer villiga att ta på sig arbetet 
med att försöka genomföra alla önskemål. UPS vädjar till landsbygdsföreningarna att komma 
med förslag på sådana som kan ingå i gruppen för att se hur vi ska kunna gå vidare. 
Nils Andersson, PRO Vattholma, framförde åsikter om de svårigheter som han mött när det 
gällt bl.a. sjukresor och svårigheten att hitta fram till rätt adress på grund av ändring av 
adressbeteckningar. Han påpekade också att 50 % av UPS’ verksamhet ligger på landsbygden. 
PW ansåg att det var viktigt att t.ex. vara med i de bya- och sockenlag som finns. 
Mötesordföranden informerade om att en ny upphandling av färdtjänsten är på gång. 
 
13. Aktuell information från styrelsen 
Percy Westerlund redogjorde för det arbete som de sju SÄV-grupperna gör vid de olika 
äldreboendena. Vidare berörde han den stora omorganisationen i kommunen, träffpunktens 
uppgift när det gäller uppmärksamhetsveckan för hälsa och motion över hela landet (9-15 
maj) samt den påbörjade processen om lokal överenskommelse i Uppsala mellan kommunen 
och ideella/idéburna organisationer där bl.a. god livsmiljö ingår. Från UPS deltar där Percy 
Westerlund  
Mötesordföranden informerade därefter om den begränsade mandattiden för nämnderna i och 
med omorganisationen. En ny plan för bygglov träder i kraft i maj och den ger den enskilde 
individen en starkare ställning inom hela byggnadsområdet. 
 
14. Övriga ärenden 
Kassören påminde om kommande dataträffar och ville ha namn på intresserade handledare. 
Han efterlyste också personer intresserade av att engagera sig i boendefrågor. 
Percy Westerlund tackade med en blomstercheck Lars Bäcklund för som vanligt väl 
genomfört mötesordförandearbete. 
Mötesordföranden avslutade årsmötet. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Karin Wahlstedt  Lars Bäcklund 
sekreterare   mötesordförande 
 
 

Solveig Brundin-Eriksson  Sören Gozzi 
 

Ulf Holmbäck informerade om universitetets kliniska undersökningsgruppsprojekt rörande 
muskelskörhet bland pensionärer och möjligheter om förbättring genom kosten. 
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