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Under perioden har styrelsen haft följande sammansättning:

Styrelse: Ordförande Stefano Dal Cortivo
Vice ordförande Karsten Bech
Kassör Markitta Johansson
Sekreterare Åse Sköld Dal Cortivo
Ledamot Henrik Sjölin
Ledamot Charlotte Kickert
Ledamot Katarina Ekstedt 

Suppleant Rolf Lodin
Suppleant Margareta Björklund
Suppleant Linda Eilertsen

Revisorer:  Tomas Carlsson Ersättare: Uno Johansson
        Kennet Karlsson        Cecilia Avellán

Representant i rådet för funktionshinderfrågor: Peder Madsen / Stefano Dal Cortivo
Studieorganisatör: Styrelsen gemensamt
Referent till ortpressen: Styrelsen gemensamt
Lotteriansvarig/föreståndare: Charlotte Kickert
HSO Trafikgrupp: Yvonne Nyström

Ledamot i Neuro Västra Götaland Länsförbund:
Ordinarie:   Karsten Bech

Valberedning: Roger Axelsson Sammakallande
Peder Madsen

Vid årets början hade föreningen 202 medlemmar och vid årets slut 216 medlemmar. Under året har
14 nya medlemmar värvats

Under verksamhetsåret har 13 styrelsemöten hållits. 
Det flesta av möten har hållits digitalt.

Styrelsen har samarbetat med olika föreningar/organisationer på lokal och regional nivå.
Representanter från styrelsen har även deltagit i utvecklingskonferenser i förberedelse inför Neuros 
kongress i september.

Året startade med att Neuro Skaraborgs distrikt blev nedlagt, och att vi gick med i Neuro Västra 
Götalands länsförbund istället. Vi är representerade med en ledamot i den styrelsen. 
Det är vår vice ordförande Karsten Bech.



I samband med årsmötet bytte vi också namn på föreningen, från Neuro Skövde till Neuro Östra 
Skaraborg. Det är ett mer rättvist namn, då vi är 9 olika kommuner i Östra Skaraborg som är med i 
vår förening. 

Vi i styrelsen har haft en del idéer och planer på olika evenemang, som vi skulle göra i år.
Tyvärr fick vi ställa in många av dom p.g.a. covid-19.
Men några har vi kunnat genomföra.
Under sommarn har vi haft rullstolsträning på Odenplan i Falköping 4 gånger. 
Det blev så populärt att vi bestämde oss för att försätta under hösten med "Rulle på stan".
Man har då kunnat hjälpa varandra med lite olika tips och idéer.
Det blev genomfört runt om i olika kommuner i Östra Skaraborg. 
Vi var i Tidaholm, Tibro, Mariestad, och Skövde. 
Det blev uppmärksammat i olika medier, bl.a. av P4 Skaraborg som  skickade en reporter, som fick 
hänga med i rullstol i 2 timmar i Skövde centrum. Detta sändes live i radion. Så "Rulle på stan" fick
mycket publicitet.

Vi i styrelsen har varit på en "sommarturné" runt om i vårt stora område, för att hälsa på er 
medlemmar. Vi var i Otterbäcken, Mariestad, Skövde, Tibro och Falköping. Vi tackar för alla idéer 
och tankar vi fick av er som var med. Vi fick med oss mycket att jobba med. Tack till er alla som 
var med och bidrog till att våra träffar blev så lyckade.

Den digitala utveckling har gått fort i år. 
Vi som Sverige och världen har till följd av Coronapandemin genomgått en snabb digital 
transformation.
Vi i styrelsen har fått ställa om allt.
Vi har fått hänga med i den digitala mötessvängen. Det är tråkigt, då man saknar den sociala biten. 
Men samtidigt öppnar sig en massa nya möjligheter inom Neuros olika föreningar. Om man går in 
på neuro.se och går in under fliken kalender, då ser man massor av olika aktiviteter man kan delta i 
som medlem. Här kan du även se vad andra Neuro föreningar har online. Det kan vara onlinefika 
(som har blivit mycket populärt) Yoga, Sitt-Zumba, eller någon föreläsning. Det kan vara någon 
som hittar på något i Norrland eller Skåne, men alla från hela Neuro kan delta (om det inte står 
något annat). Man hittar alltid något intressant och lär känna många nya människor. Man kanske 
hittar någon som har just samma problem som en själv. Vi är ju många som har sällsynta diagnoser. 
Eller bara någon att prata eller skriva med.

Styrelsen ställer härmed sina platser till förfogande.

Skövde den 21 februari 2021

Stefano Dal Cortivo, ordförande Karsten Bech, viceordförande

Åse Sköld Dal Cortivo, sekreterare Markitta Johansson, kassör

Henrik Sjölin, ledamot Charlotte Kickert, ledamot

Katarina Ekstedt, ledamot


