Protokoll

Frt vid mte med Herts Omrdesgrupp

Nr 6 2014
Dag/Tid:

fredag 13 juni kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK:s Kansli

Nrvarande:

Karl Degerman
Sten Fors
Jesper Strmbck
Stefan Hult
Bertil Henriksson
Gerda Henriksson
Kristina Oja
Conny Bergwall
Henry Kemppainen
Bodil Edenhagen
Nickolina Burvall
Devla Tomic
Birgitta Hurtig Eriksson

Lule SK
PRO Hertsn - Lerbcken
Herts Bibliotek
Herts Skoterfrening
LSK, Nordkalottkommittn
LSK, Freningen Norden
AMF
Lulebo AB
Hertsn r inte till salu
Hertskyrkan
Hyresgstfreningen
AMF, monter mtesplats
Hyresgstfreningen

 66

Mtets ppnande
Karl Degerman hlsade alla vlkommen och frklarade mtet fr ppnat.

 67

Godknnande av dagordning
Den freslagna dagordningen godkndes.

 68

Val av mtessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare fr mtet.

 69

Godknnande av fregende protokoll
Sekreteraren lste upp fregende protokoll och mtet gav sitt godknnande av det.

 70

Inkomna skrivelser
Trygghetsvandringen med Barbro Mller blir den 1/10 2014, tid meddelas senare.
Den 2/9 2014 kl. 1800 r det en frelsning om ADHD i Landstingshuset.

 71

Familjedag p torget 14 juni
Familjedagen r mellan kl. 1100 – 1400.
Tyvrr s r badhuset stngt men fr vrigt s r det mnga aktrer som stller upp.

 72

Hertsdagen 9 augusti
Loppmarknaden r fullbokad sen lng tid tillbaka.
Dock kan freningar fortfarande boka in sig.
I r r det 10-rs jubileum.

 73

vriga frgor
Karl Degerman: Stora omfattande bostadsfrgor ska inte behandlas av omrdesgruppen
utan mellan Lulebo och hyresgsterna eller hyresgsterna och kommunen beroende p
vad saken gller.

Kristina Oja: P frekommen anledning s vill jag bara varna fr stlder. Vid en bussresa
s diskuterade en kvinna med bussfraren vid pstigningen och nr hon satte sig ner s
saknade hon brsen. Det r flera som samarbetar med stlderna s kontentan blir: hll i
brsen p bussen.
Karl Degerman tilldelades av omrdesgruppen en blombukett och ett relaxredskap som
tar bort spnningar i rygg och axlar.
I vrigt s nskade vi varandra en glad sommar.
 74

Nsta mte
Tisdagen den 26/8 kl. 1000 – 1200 p LSK:s kansli.

 75

Mtets avslutande
Ordfrande tackade fr visat intresse och s var det d dags fr glutenfria
hamburgare som Gunnel hade gjort iordning.

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mtets ordfrande

Stefan Hult
Mtets sekreterare

