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§ 81
Mötets öppnande
Efter en presentationsrunda av alla deltagare så hälsade Karl Degerman oss
välkommen och förklarade mötet för öppnat.
§ 82
Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 83
Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.
§ 84
Godkännande av föregående protokoll
Efter en kort genomgång av föregående protokoll så godkändes det av
mötesdeltagarna.
§ 85
Information från ungdomsgården
Gustav Uusihannu: Vi har nu fem stycken praktikanter hos oss, tre killar och två
tjejer.
Vi har ett väldigt fint samarbete med andra aktörer såsom badhuset, biblioteket,
PRO m.fl.
Jag är numera med i Fritidsgårdarnas Riksorganisation.

Vi har en heltidsanställd som jobbar här nu.

Vi planerar en elevrådsutbildning och hoppas på deltagare från hela Norrbotten.
Vi har precis avslutat en ledarskapsutbildning i fjällen med 16 kursdeltagare.
Det är bra lokaler här men jag skulle vilja förnya inventarierna som inte passar in
riktigt. Exempelvis så skulle vi vilja ha en musikspelningsutrustning på scenen.
Utan ordningsregler så skulle det inte fungera här. Man måste exempelvis ta av sig
skorna och ytterplaggen innan man får komma in. Vi värdesätter kamratskapet väldigt
högt, ingen får bli utanför på något sätt.
Alla mellan 13-19 år är hjärtligt välkomna. Även ”gamlingar” får göra studiebesök här.
§ 86
Information från Röda Korset
Karl Degerman: Eftersom ingen kunde komma från Röda Korset idag så kan jag
orientera er om vad som är på gång.
Tyvärr så har det inte gått så bra med klädeshanteringen så den verksamheten
upphör under december månad 2012. Just nu är det rea på alla kläder.
Kvar blir endast grundkonceptet (kupan).
§ 87
Budget 2013
Karl Degerman: Vi fortsätter med grundkonceptet som är bl.a. Hertsönytt,
Hertsöloppet, Lussecupen, Loppis m.m.
Vi har fått extra anslag för aktiviteten som vi har nu på torsdag kväll om Hertsö
Centrum.
När man söker extra pengar så ska man vara minst två föreningar som går ihop,
förvaltning räknas också in, alltså en förening och en förvaltning kan man vara.
Efter djupa diskussioner om ansökning så kom vi nog fram till att man inte får extra
anslag till någons lön, utan bara till ”kringkostnader”.
§ 88
Informationsmötet den 8 november
Karl Degerman: Informationsmötet om Hertsö Centrum startar kl. 18.30 i Hertsöns
bibliotek. Personal för fika m.m. samlas kl. 17.30 för iordningställande.

§ 89
Stipendier för ungdomar
Karl Degerman: Elbolaget Lule Kraft har tilldelat ett stipendium på 30 000 kr till
Hertsön som ska fördelas på 10 st. ungdomar med olika engagemang. Detta ska ske på
julmarknaden den 8 december under högtidliga former.
Gustav Uusihannu: Dessa tio ungdomar är speciellt talangfulla inom sina områden
samt under 30 år som kravet är. De är redan utvalda men vet inte om det ännu.
§ 90
Inköp av hjärtstartare
Lars Erik Larsson: Det är nu beslutat att den ska monteras upp ovanför bordet där
man slår in paket. Alla anställda i ICA-butiken får utbildning på denna apparat. Har man
inte fått någon utbildning och det inte finns någon personal, så kan man använda den med
hjälp av den högläsande instruktionen som hörs i apparaten.
§ 91
Julmarknad m.m.
Karl Degerman: Julmarknaden som går av stapeln den 8 december kl. 10.00 – 16.00 ca
är redan fullbokad. Annonseringen är klar. Lunchtallriken kostar 75 kr.
Lussecupen är framflyttad till den 14 – 15 december då full aktivitet råder.
Julfikat med rulltårta i gallerian är den 6 december kl. 16.30 – 18.00. Personal för
servering m.m. samlas kl. 16.00 i gallerian.

Jullunch serveras den 18 december kl. 11.00 – 13.00 i LSK:s Kansli. Anmälan sker till
Kalle.

§ 92
Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Vi har haft avslutning med alla lag.
Den 17 november är det ett fotbollsforum på Nordkalott Center.
Vi ligger inte på latsidan nu, utan vi har redan börjat planera för nästa säsong.
Kjell Lundman: Jag vill bara orientera om att jag kommer att avgå som ordförande
den 19 februari 2013.
Inez Thomasson/Olovsson: Har inget att tillägga för tillfället.
Larissa Popko: Jag tillhör Ortodoxa Kyrkan och vi samlar bl.a. in kläder och pengar
till fattiga barn. Det kommer en ortodox präst från Stockholm för att predika i kyrkan i
Porsön.
Brita Ström: Vi har inom S-föreningen haft en grötmiddag. Den 24 oktober hade vi
en köttsoppsmiddag i bagarstugan.
Ove Skoog: Vi inom villaägarna planerar en resa till IKEA i Haparanda den 1 december.
Kristina Oja: Det är ett stort bekymmer med busiga ungdomar som eldar i eldstaden
utanför miljögården. Det slängs vedklabbar och skränas så att djuren blir stressade.
Polisen har fått rapport om detta och ska i förebyggande syfte hålla koll på miljögården.
Den 1:a advent håller vi öppet för adventskaffe med dopp.
Inom teaterföreningen så förbereder vi nu en barnföreställning.
Bo Wennström: Förslag att områdesgruppen verkar för:
Områdesgruppen Hertsön utvecklas med kontor i Hertsö Centrum, med fler
funktioner och personal som organiserar, samarbetar, stödjer och samordnar aktiviteter.
Demokrati och information via internet.
Ordningsfunktion Hertsö Centrum och andra objekt där behov finns. Det finns ett
behov av att möta skadegörelse och frustration med nya grepp – kanske varm choklad
och bulla.
Områdesgruppen verkar för apotek och VC till Hertsö Centrum.
I avvaktan på VC och apotek i Hertsö Centrum verkar och föreslår Områdesgruppen
en bokningsbar närbusslinje onsdagar via Hertsö vårdcentral. Apoteksutlämning i
Gallerian Hertsö Centrum dagen efter torsdagar 11.00 – 12.00 från Apoteket Hjärtat
Storstigen Skurholmen. Vi ska komma ihåg att idag kan personer med färdtjänst åka till
apoteket på Storstigen och samordna besök på vårdcentralen. Detta gör att Hertsö
Vårdcentral ”avlövas” genom vårdval.
LLT behöver utöka utrymmet för kunder med barnvagnar, ”dramaten” och rullatorer.
Försök med avgiftsfria bokade bussresor våren 2013 på en Hertsölinje.
Gerda Henriksson: Man blir glad över att fritidsgården fungerar så bra.
RIA – Vi har haft öppet hus med många besökare. Vi kommer att ha öppet hus sista
fredagen varje månad.
Bertil Henriksson: Det var kul att se ”dagens ros” i tidningen om RIA – Center.
Vi ska tänka mer på solidaritet, enligt kyrkan så saknas solidaritet bland människor
idag.

Gustav Uusihannu: Vi har inom Hertsö Idrottsförening HIF just avslutat en
ledarskapsutbildning i fjällen med 16 kursdeltagare. Nu planerar vi en ny kurs för 8
kursdeltagare.

Svante Rosendahl: Inget att tillägga.
Lars Erik Larsson: Jag kommer att stå i montern i gallerian nästa vecka, kom gärna
då och ställ frågor till oss. Vi kommer att satsa på hälsa d.v.s. att vi ska röra på oss så
mycket som möjligt istället för att ”soffa” till oss.
Maine Carlsson: Nästa vecka kör vi igång med barnboksveckan.
Den 28 november är det läslustan igen. Biljetter börjar säljas från den 12 november.
Bodil Edenhagen: Jag vill påminna om den levande adventskalendern. Anmäl erat
intresse för att vara med på den på telefon: 0920 – 26 49 15.
Devla Tomic: Den 7 november kl. 15.00 är det invigning av romsk inkludering i
gallerian.
14 november kl. 11.00 är det presskonferens om trygghet i gallerian.
20 november kl. 14.00 besöks gallerian av olika förvaltningar.
28 november kl. 15.00 – 16.00 är det debattcafé i gallerian.
Stefan Hult: Tyvärr så har den busiga delen av ungdomar hittat till skoterstugan.
Det har eldats på kanten till eldstaden. Det ligger skräp, burkar lite överallt. Trots
ombyggnation runt bommen så tar de sig förbi på något sätt. Den 5 december har vi det
första medlemsmötet för säsongen i LSK:s Kansli. Nu väntar vi på att snön ska börja
vräka ner.
§ 93
Övriga frågor
Bertil Henriksson: Den 14 november kl. 13.00 är det en föreläsning om muslimska
församlingar, hatbrott och islamofobi på Skeppsbrogatan 16 i Luleå.
Kristina Oja: Apropå det Bo Wennström tog upp om ett kontor i Hertsö Centrum så
har vi ju en lokal i Röda Korsets utrymme.
Kan vi inte hitta på något om hälsa vintertid också, som vi har Hertsöloppet på
sommaren.
Karl Degerman: Jag saknar en representant från badhuset. Det vore väl bra om
någon därifrån också var med i områdesgruppen. Jag ska höra mig för lite om detta.
Bo Wennström: Imorgon har vi ett möte där vi kommer att behandla ägardirektivet
för Lulebo.
§ 94
Nästa möte
Tisdagen den 4/12 kl. 10.00 – 12.00 i Hertsö Kyrka
§ 95
Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade
mötet.
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Stefan Hult
Mötets sekreterare

