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Kallelse till 

ÅRSMÖTE 2021
för Neuroförbundet Göteborg
Dag & tid: Onsdagen den 17 mars kl. 18.00 – ca 19.30

Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Senast 10 mars via formulär på hemsidan 
www.neuro.se/goteborg

För att ha rösträtt vid årsmötet måste din medlemsavgift 
för 2021 vara betald.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk 
redovisning hittar du längre bak i tidningen. 

Övriga handlingar som kommer att hanteras på årsmötet 
kan du hämta på hemsidan eller beställa från kansliet via 
e-post: info.gbg@neuro.se

Din medverkan och röst är viktig!
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och 
medlemmarnas möjlighet till att påverka föreningens 
framtid. 

Utdrag ur föredragningslistan som årsmötet skall fatta 
beslut om:
• Godkännande av föregående års verksamhet och ekonomi
• Verksamhet och ekonomi för innevarande år
• Styrelsens sammansättning 2021

Info från kansliet
Rita Rak som arbetat på kansliet som redaktör för Kontakten 
och vår hemsida har avslutat sin anställning. 

Vi tackar henne för denna tid och önskar henne lycka till i 
framtiden. 

Info om årets medlemsavgift
Enligt kongressbeslut kommer medlemsavgiften för 2021 att vara 
360 kr per år för huvudmedlem och 180 kr per år för anhörigmedlem. 

Det är möjligt att betala avgiften månadsvis via autogiro.
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Vi fortsätter succén

Du hittar den på vår hemsida 
från den 12 mars!

AKTIVITETER

FREDAGS
HÖRNAN!
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AKTIVITETER

Helgaktivitet på Strannegården 
med tema

SMÄRTA
Fredag 23 april – söndag 25 april

Plats: Strannegården, Onsala

Pris: 1 500 kr/person för medlem i Neuroförbundet 
Göteborg. Ingår helpension, föreläsningar och 
praktiska övningar under professionell ledning.

Övrigt: Helgen genomförs pandemisäkert och vi 
kommer att vistas utomhus i möjligaste mån.

Intresseanmälan senast 15 mars via formulär på vår 
hemsida eller via e-post: strannegarden.gbg@neuro.se

Under en helg på vår fina anläggning, Strannegården, 
kommer vi att få kunskap om vad smärta är. Vi välkomnar 
Kent Revedal och får ta del av hans gedigna kunskap. 
Föreläsningen kommer att filmas.

Går det på något vis att skapa sig ett rikt liv trots 
smärta?
”Ja, det går”, menar Kent Revedal, som i en mc-olycka 
2010 drabbades av en ryggmärgsskada och sedan dess 
lever med ständig smärta.

I Kents föreläsning får vi ta del av strategier för att leva 
med smärta. Bland annat talar han utifrån kunskap om 
hur andningen och avslappning påverkar oss. Maria 
Cerboni från Corpo by Cerboni, kommer att visa med  
praktiska övningar hur vi kan släppa på spänningar i 
kroppen genom sittande yoga samt genom att använda 
vår andning på ett positivt sätt. 

Program 
Fredag Ankomst kl. 17:00. 
 Vi lär känna varandra och äter något gott

Lördag Frukost
 Föreläsning med Kent Revedal om smärta  
 och strategier för att leva med smärta 
 Lunch
 Praktiska övningar med Maria Cerboni
 Diskussion och frågestund
 Kvällsmat

Söndag Frukost
 Praktiska övningar med    
 Maria Cerboni
 Sammanfattning
 Lunch

Deltagarantalet är begränsat enligt FHM:s regler och rekommenda-
tioner.
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Dag & tid: 10 mars kl. 15.00-17.00 & 24 mars kl. 15.00-17.00

Avgift: Gratis för medlemmar. 
Icke medlem får gärna lämna en symbolisk summa till vårt 
plusgiro 1 21 30-1. Bidraget går oavkortat till vår medlems-
verksamhet.

Anmälan: Senast två dagar före resp. föreläsning. Via formulär 
på hemsidan, www.neuro.se/goteborg. Länk skickas separat.

Två digitala föreläsningar med Patrik Magnusson, jurist. Patrik 
har under 20 års tid varit verksam inom juridik och har under 
många år haft ett gott samarbete med Neuroförbundet på olika 
sätt. 
 
Under dessa föreläsningar kommer han först att gå igenom hur 
en bra ansökan behöver utformas och vilka underlag som ska 
vara med. En välgrundad ansökan löper mindre risk att avslås. 

Vid andra tillfället fokuserar han på vilka rättigheter och 
förmåner som samhället kan erbjuda. 

Första tillfället 10 mars: Att skriva en ansökan
• Hur går ansökningsprocessen till?
• Vad behöver läkarintyget innehålla?
• Vilka andra underlag kan behövas?
• Vilka formuleringar skall var med eller undvikas?

Andra tillfället 24 mars: Rättigheter
• Vilka rättigheter finns enligt lagen SoL & LSS?
• Vad skiljer lagarna åt?
• Vilka förmåner finns hos Försäkringskassan? 
• Vem omfattas av Försäkringskassans förmåner?

Eventuella frågor skickas till kansliet på e-post: 
info.gbg@neuro.se och kommer att läsa upp i möjligaste mån 
under föreläsningen.

Föreläsningen genomförs i samarbete med ABF Göteborg.

Kursen 

”Hjälp till 
självhjälp”
Ansökningar & Rättigheter

Intresseförfrågan
Är du intresserad av konditionsträning 
under våren 2021?

Dag & tid: Lördageftermiddagar 
Plats: Mölnlycke idrottshall

Det finns planer om att starta en ny 
träningsverksamhet som riktar sig till att 
förbättra deltagarnas kondition. 
Träningskonceptet är en kombination 
med pingis, badminton och yoga. 

Är du intresserad eller bara vill veta mer, 
kontakta kansliet via telefon 031-711 38 04 
eller via e-post info.gbg@neuro.se

Virtuellt MS-Café
Dag & tid:  Tisdag den 9 mars kl. 18:00
Plats: Digitalt via Teams.
Tema: MS och Covid-19.
Anmälan:  senast den 8 mars via for-
mulär på hemsidan eller via e-post till 
ekstroemsara@gmail.com 

Sara kommer att skicka en länk till 
mötet till din e-post senast dagen innan 
mötet. 

AKTIVITETER
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STRANNEGÅRDEN

I sommar kan Neuroförbundet Göteborg välkomna dig 
till Strannegården igen. Vi har passat på att utföra en 
hel del reparationer under förra året eftersom vi inte, av 
kända skäl, hade någon verksamhet. 

Strannegården ligger på Onsalahalvön, fyra mil söder 
om Göteborg. Här kan du njuta av den vackra utsikten 
över Kungsbackafjorden. Du kan promenera på 
asfalterade promenadstigar i trädgården, spela boule 
eller andra utomhusspel, träna i vårt mini-gym eller 
ta ett dopp i den tempererade poolen. Till nyheterna i 
år hör en anpassad bastu! I vistelsen ingår helpension 
och måltiderna blir trevliga stunder som ibland blir 
något alldeles extra. 

Vi kommer att vara något restriktiva med hur många 
övernattande gäster/sällskap vi kan ta emot. I villan 
finns ett dubbelrum. I paviljongen har vi fem dubbelrum 
och ett enkelrum. I Lillstugan kan två personer bo. 

Personalen hjälper till vid måltider och aktiviteter. 
De finns också tillgängliga på natten om något akut 
händer. Om du har vård- eller större hjälpbehov, till 
exempel hjälp med påklädning eller hygien, behöver 
du ha med dig assistent eller närstående. Om du är 
beviljad exempelvis hemtjänst hemma har du rätt 
att få denna insats även när du är bortrest. Tänk på 
att kontakta din biståndshandläggare i god tid före 
vistelsen så att du hinner få ett beslut om hemtjänst i 
annan kommun.

Strannegården 
sommaren 2021

Kansliet tipsar
Hilda Henrikssons fond kan sökas för 
vistelse på Strannegården. Observera 
att ansökan kan göras fram till den 15 
mars. 

15 
mars
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Öppettider
Vecka 25 – 32
Ankomst måndagar. Avresa lördagar.

Under veckorna 25 – 26 och 29 – 30 är det möjligt att 
vistas två veckor i rad.

Vecka 32 är det fokus på aktivitet och träning. Riktas 
till dig som har en MS-diagnos och gillar att vara aktiv.  

Medlemmar med neurologiska diagnoser kan boka 
in sig en eller max två veckor. Ytterligare veckor kan 
beviljas i mån av plats. 

Priser
Medlem 
1 vecka, måndag – lördag 2 700 kr
2 veckor (12 nätter) 6 000 kr

Medlem i annan förening
1 vecka, måndag – lördag 3 200 kr
2 veckor (12 nätter) 6 500 kr

Personlig assistent och icke medlemmar
del i dubbelrum
1 vecka, måndag – lördag 3 900 kr
2 veckor (12 nätter) 8 000 kr

Husdjur, per vistelse efter överenskommelse
(endast Lillstugan) 400 kr

Daggäster
Endast efter beviljad föranmälan.
Antingen den 27 juni eller den 1 augusti. 
Inkl. lunch, fika och bad i poolen 150 kr

Sommarbidrag
Du kan söka föreningens sommarbidrag för vistelse på 
Strannegården. Blanketter finns på vår hemsida och 
kan även beställas från kansliet. Sista dag för ansökan 
är den 15 april. 

Ansökan om vistelse på Strannegården
På vår hemsida www.neuro.se/goteborg kan du 
läsa mer om Strannegården. Där hittar du också 
ansökningsblanketter att skriva ut och skicka in. 
Önskar du hjälp att fylla i din ansökan eller har frågor 
är du hjärtligt välkommen att kontakta kansliet på 
telefon: 031-711 38 04

Senast den 31 mars behöver vi ha din ansökan. Därefter 
skickas bekräftelse ut på beviljade vistelser. Efter den 
31 mars kan vi ta emot ansökningar för kvarvarande 
platser.

Välkommen!

Lillstugan på Strannegården
Från 1 april 2021 är det åter möjligt att disponera 
Lillstugan på Strannegården under tid då det inte pågår 
några andra aktiviteter där. 

Du kan boka per dygn eller per vecka, fredag - fredag. 
Det finns två sängar, anpassad dusch/toa och ett litet 
kök. Utsikt över havet ingår!

Kontakta Strannegården på telefon 031-774 01 83 eller 
e-post: strannegarden.gbg@neuro.se. Du får då utförlig 
information om lediga tider och annat du önskar veta.

Priser
Sängkläder och slutstädning ingår.
Avgift, minimum 2 dygn 400 kr /dygn
Avgift, fredag - fredag 1 400 kr /vecka
Husdjur, hela vistelsen 400 kr 

Välkomna!

STRANNEGÅRDEN



Hilda Henrikssons fond
Fonden ger bidrag i första hand till 
personer som har Multipel Skleros eller 
Cerebral Pares. Även annan neurologisk 
diagnos kan godtas beroende på 
antalet inkomna ansökningar (gäller 
ej neuropsykiatriska diagnoser så som 
ADHD eller Autism).

Sökande skall vara bosatt i Göteborg med omnejd och 
vara ekonomiskt behövande. Endast mindre belopp 
delas ut. 

Ansökningsblankett får du från Neuroförbundet 
Göteborg tel: 031-711 38 04, 
e-post: info.gbg@neuro.se eller från hemsidan 
www.neuro.se/goteborg

Frågor om fonden besvaras av Caroline Persson eller 
Eva Östholm De Coursey tel: 031-711 38 04

Ansökan skall vara fonden tillhanda senast 15 mars.

DAGS ATT SÖKA FONDER

15 
april

15 
mars

10 
mars

Petter Silfverskiölds 
Minnesfond
Bidrag ur denna fond kan sökas till barn 
och ungdomar under 25 år med sjukdom 
eller funktionsnedsättning, till vård, 
rekreation och förbättring av sociala förhållanden 
eller till trivselskapande åtgärder. 

Ansökningsblankett och mer info hittar du på 
www.pettersilfverskiöldsminnesfond.se eller kontakta 
Lotta Vesterlund på tel: 0790-12 98 90

Ansökan ska vara framme senast den 10 mars

Stiftelsen Professorskan 
Betzie Johanssons 
MS-Donation
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att 
främja vård av barn under 18 år som 
drabbas av CP eller MS. 

Ansökningsblankett får du från 
Neuroförbundet Göteborg. 
Tel: 031- 711 38 04 
E-post: info.gbg@neuro.se eller från hemsidan 
www.neuro.se/goteborg

Sista ansökningsdag är 15 april

8 KONTAKTEN NR 2 – FEBRUARI 2021
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Bunkern Bokar
Är du kulturintresserad och sugen på något att göra? 
Just nu har ett nytt projekt startat med hjälp av Allmänna 
Arvsfonden. 

Det syftar till att skapa en musikförmedling som 
kommer att arbeta med bokning och marknadsföring 
av musiker. Deltagarna i projektet kommer få testa 
att jobba med t.ex. layout, foto, kundsystem, hemsida, 
text, ekonomi och mycket annat. Inga förkunskaper 
krävs! För mer info, gå in på  www.lassekoop.se 

Föreningens rehabiliterande 
idrottsaktiviteter

Rullstolsdans, 
eller bara lite träning
Från måndag den 1 mars kommer vi att publicera enkla 
träningstips som du ska kunna utföra hemma och som 
ger dig möjlighet till att få ordning på hållning och teknik 
i väntan på att våra ordinarie träningar kan komma 
igång igen. 

Klippen kommer att finnas på vår hemsida, på Facebook 
och även på vår ganska nya Youtubekanal.

Mycket nöje!

Röjarhelg 
på Strannegården! 
Dag & tid: Lördag 10 april kl. 10.00, 
 Söndag 11 april kl. 10.00
Plats: Strannegården, Onsala
Föranmälan: Via formulär på hemsidan 
 www.neuro.se/goteborg 
 under kommande aktiviteter
 Vid frågor kontakta Katarina 031-774 01 83

Denna helg är du och dina kompisar välkomna att 
göra en insats för att få Strannegårdens trädgård och
omgivningar klara för sommarens verksamhet.  
Självklart kommer vi att förhålla oss till Folkhälso-
myndighetens rekommendationer när det gäller 
smittsäkerheten.

Vi startar kl. 10.00 båda dagarna och fördelar uppdragen 
över en fika. Sedan jobbar vi sida vid sida (men på 
avstånd) med våra projekt fram till lunch. 

Dagen avslutas när vi känner oss trötta och nöjda. 

På söndagen fortsätter vi på samma sätt. Några av 
projekten innebär målning som påbörjas på lördagen 
och färdigställs under söndagen. Andra projekt kan 
vara att olja möbler, plantera växter, röja kvistar och 
grenar med mera.

Du kan komma en eller båda dagarna! Det finns 
möjlighet till övernattning för ett begränsat antal 
personer och för dem som stannar kvar fixar vi pizza 
på kvällen samt enklare frukost.

AKTIVITETER
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ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Förslag till

Föredragningslista
Vid Årsmötesförhandlingar med Neuroförbundet Göteborg , lokalförening för personer 
med neurologiska sjukdomstillstånd och/eller funktionsnedsättningar

Onsdag den 17 mars 2021

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
5. Val av rösträknare för mötet
6. Upprättande och justering av röstlängd
7. Godkännande av föredragningslista
8. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst
9. Verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår
10. Ekonomisk årsredovisning för samma tid
11. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av eventuella motioner
13. Strannegården 2021 och framtiden
14. Behandling och förslag till 
 a. Verksamhetsplan 2021
 b. Budget 2021
 c. Styrelsens arvoden 2021
15. Information om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år
16. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
17. Val av:
 a. Ordförande för ett år
 b. Ordinarie ledamöter för två år
 c. Ordinarie ledamöter som kvarstår ett år
 d. Suppleanter för ett år
 e. Två revisorer för ett år
 f. Två revisorssuppleanter för ett år
 g. Två revisorer för ett år för Dolores & John Johanssons Stiftelse
 h. Adjungerad läkare för ett år
 i. Ombud till Neuroförbundet Västra Götalands ombudsmöte 2021
 j. Ombud till Neuroförbundets kongress 2021
 k. Ersättare för ombud till Neuroförbundets kongress 2021
 l. Studieorganisatör
 m. Valberedning att förbereda valen till nästkommande årsmöte
18. Övriga ärenden
19. Mötet avslutas
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ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Historik
Lokalföreningen Neuroförbundet Göteborg bildades 
1952, då under namnet MS-föreningen och började 
som en sammanslutning för personer med MS 
(Multipel Skleros), med säte i Göteborg. Vid årsmötet 
den 19 mars 1984 ändrades lokalföreningens namn 
till NHR-Göteborg (Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund). År 2013 vid ett extra insatt årsmöte den 
12 december samma år genomfördes ytterligare ett 
namnbyte till Neuroförbundet Göteborg.
Detta i enlighet med kongressbeslut från den 14 sept-
ember 2013. Neuroförbundet Göteborg ingår i riks-
organisationen Neuroförbundet.  

Verksamhetsområdet som från början bara inne-
fattade MS, har utökats efter hand till att idag även 
omfatta personer med andra neurologiska sjukdoms-
tillstånd eller funktionsnedsättningar såsom ALS 
(Amyotrofisk lateralskleros), CP (Cerebral Pares), 
Huntingtons sjukdom, MG (Myastenia Gravis), 
NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Narkolepsi, 
Neurologiska skador från lösningsmedel, Parkinsons 
sjukdom, Ryggmärgsskador, Skolios, Stroke/AE 
(hjärninfarkt), Ärftliga Ataxier, Polyneuropati och 
Epilepsi. Inom föreningen finns också en liten grupp 
för personer som har Spasmodisk Dysfoni samt olika 
symptomgrupper.

Föreningens verksamhetsområde
Föreningen omfattar Göteborg med kringliggande 
kommuner, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille och Öckerö. I föreningen ingår även Borgen, 
som är en lokal grupp i Kungälv. Vår förening 
tillhörde 1975–1998 Länsförbundet NHR i Göteborgs 
och Bohus län. Detta länsförbund avvecklades 1998 
för att därefter införlivas i NHR Västra Götaland 
som bildades 1999. Numera Neuroförbundet Västra 
Götaland.

Medlemmar
Neuroförbundet Göteborg hade enligt förbundets 
medlemsregister vid verksamhetsårets slut 1 112 med-
lemmar varav 988 personer var huvudmedlemmar, 122 
personer var anhörigmedlemmar och 2 personer hade 
hedersmedlemskap. Av alla medlemmar var det 970 
personer som angett intresse för en specifik diagnos.  

Hedersmedlemmar: 
Agne Lundberg och Kent Andersson.

Tidningen Kontakten
Föreningen utger en tidning, Kontakten, som 
utkommer med 9 nummer per år. 

Ansvarig utgivare: Tor Farbrot. 
Redaktör: Rita Rak
E-post: kontakten.gbg@neuro.se

Kansliet 
Kansliet har varit öppet måndag - torsdag mellan 
kl.10.00 - 15.00 från den 7 januari till den 18 juni, samt 
från 3 augusti till 17 december. 
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg.
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031 - 711 38 04. 
Telefontid: 10.00-12.00, 13.00-15.00
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida: www.neuro.se/goteborg

Kansliet har under året haft följande anställda: 
Madeleine Kyllerfeldt, Teresé Antonsson, Caroline 
Persson, Kicki Forslund, Rita Rak, Ingvor Karlsson 
och Riitta Bengtsson. 
Lokalvårdare: Maid Service Proffsrent.
Personalansvariga: Ordförande Tor Farbrot samt 
Madeleine Kyllerfeldt från kansliet.

Styrelsen
Vid årsmötet, som hölls den 28 maj 2020 valdes 
följande:

Ordinarie ledamöter:
Tor Farbrot ordförande
Runa Zetterman ledamot
Kent Andersson ledamot
Michael Ahlberg ledamot
Lars Blomqvist ledamot
Martin Rådberg ledamot
Patrik Brandby ledamot  

Suppleanter:  
Erik Dahlström suppleant
Margaretha Sahlin suppleant

Revisorer: Charlotte Severin 
 Agne Lundberg

Revisorssuppleanter: Margaretha Andersson
 Margareta Svensson 

Studieorganisatör: Kansliet

Adjungerad läkare: Oluf Andersen

Valberedning: Madeleine Kyllerfeldt,  
 sammankallande
 Margareta Svensson
 Sara Ekström

Verksamhetsberättelse 
Neuroförbundet Göteborg 2021
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Konstituering av styrelsen
Vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter 
årsmötet valdes Runa Zetterman till vice ordförande, 
Kent Andersson till kassör, Madeleine Kyllerfeldt från 
kansliet till adjungerad sekreterare. 

Firmatecknare valdes enligt närsluten bilaga till års-
mötesprotokollet. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 proto-
kollförda sammanträden och ett protokollfört konsti-
tuerande sammanträde.

Arbetsutskott – AU
Vid konstituerande mötet valdes ordförande Tor 
Farbrot, kassör Kent Andersson och från kansliet 
Madeleine Kyllerfeldt att ingå i AU vilka har haft 3 
digitala möten under verksamhetsåret. 

Testamenten och gåvor
Det är med stor glädje och tacksamhet som Neuro-
förbundet Göteborg under 2020 mottagit ett flertal 
gåvor både till vårt plusgiro och via swish. 

Föreningen har sammantaget fått 57 715 kr fördelat
på såväl större som mindre enskilda belopp.
Utöver dessa gåvor har ytterligare 5 700 kr givits till
vår forskningsfond.   

Vi vill rikta ett stort tack till Ann-Charlott Petersson 
som 2019 testamenterade Neuroförbundet Göteborg 
som förmånstagare av en livförsäkring vilken under 
2020 har utbetalat 54 168 kr. Denna försäkring 
kommer att utbetalas fram till februari 2024.

Stiftelser, fonder och donationer 
knutna till Neuroförbundet 
Göteborg 
Dolores och John Johanssons Stiftelse
Dolores och John Johanssons Stiftelse har till 
ändamål att på den till Neuroförbundet Göteborg 
donerade fastigheten Strannegården 1:187 i Onsala 
i Kungsbacka kommun bereda vård och rekreation 
åt personer med multipel skleros eller likartad 
organisk nervsjukdom, huvudsakligen medlemmar 
i Neuroförbundet Göteborg. Verksamhet med status 
som enskilt vårdhem bedrevs under åren 1969–1999. 

Därefter ändrades inriktningen så att man istället 
bedriver rehabiliterings- och rekreationsverksamhet 
för medlemmar som vid behov får ta med sina 
personliga assistenter/anhöriga. Många är de med-
lemmar som under de senaste åren kunnat tillbringa 
några härliga sommarveckor på Strannegården. 

Stiftelsens styrelse utgörs av ordförande Tor Farbrot, 
kassör Kent Andersson och förtroendeläkare Oluf 

Andersen, samt fyra ledamöter och två suppleanter. 
För löpande skötsel och underhåll anlitar styrelsen 
lokala firmor i grannskapet. 

Uppdraget att som husvärd ha ansvar för löpande 
tillsyn och skötsel av vår fastighet har under många 
år skötts av vår granne Börje Persson. Under våren 
2020 avtackades Börje från sitt uppdrag. Vi är mycket 
tacksamma för Börjes engagerade arbetsinsats som 
under ca 15 år skapat trevnad på Strannegården och 
betytt mycket för våra gäster.

Stiftelsen lämnar egen ekonomisk årsredovisning. 
Av denna framgår att Stiftelsen under 2020 beviljats 
bidrag från Änggårdsstiftelsen med 100 000 kr 
för reparation av värmesystemet och utbyte av 
värmepanna. 

Från Neuroförbundet Göteborg har under 2020 
bidrag erhållits till renovering, anpassning och 
utveckling av Strannegården med 994 678 kr. Bidrag 
till gästverksamheten har erhållits från Margaretha 
Frändbergs fond 500 000 kr och Byggnadsfondens 
särskilda medel avsatta till Britta Johannisons 
minne 15 000 kr. Byggnadsfonden har även lämnat 
bidrag med 45 000 kr för upprustning av fastigheten 
Paviljongens brandsäkerhet och andra nödvändiga 
reparationer.  År 2020 har även testamentet från 
Lotta Andersson tagits i anspråk och använts enligt 
hennes önskan. Lotta testamenterade 300 000 kr för 
byggnation av bastu. 

D&J Strannegårdens verksamhet blev annor-
lunda än andra år. I mars anställdes Katarina 
Bäverstrand med tanken att hon skulle bli föreståndare 
på Strannegården under säsongen 2020. 

Det kom att bli helt annorlunda. I mars tog styrelsen 
beslutet att ingen sommarverksamhet skulle genom-
föras på grund av pandemin. Istället beslutade man 
att genomföra renoveringar och förbättringar som 
fått stå tillbaka sedan tidigare. Katarina blev då 
projektledare för denna renovering. Under året har 
följande stora och små projekt färdigställts:

• Ny modern värmepump i villan. Denna har också 
kopplats till uppvärmningen av poolen så att den 
kan stötta den befintliga poolvärmaren.

• Oljetanken är borttagen från garaget.
• Luftavfuktning i källaren i villan.
• Två nya värmekällor i källaren i villan.
• Inrett ”gillestugan” i villan som bas för alla 

aktiviteter.
• Ett nyrenoverat duschrum nära poolen i 

Paviljongen.
• Renovering och förstärkning av takkonstruktion, 

väggar och golv, samt ljudisolering av matsalen.
• Förstärkning av golv under matsalen och under 

verandan.
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• Brandsäkring av vinden med nya mellanväggar 
mellan rummen upp till yttertak, samt isolering 
med brandsäkert material i Paviljongen.

• Nytt golv och ljudisolering mot intilliggande 
sovrum,  personaltoa i Paviljongen

• Renovering av ytter- och innertak i köket.
• Ombyggnad av gamla gymnastiksalen till ett nytt 

enkelrum, en relaxavdelning och en bastu, som är 
tillgänglig för rullstol.

• Boulebana, vilket medfört att vi samtidigt fått en 
ny yta för framtida projekt nedanför Bursies plats.

• Förberedelse för el/belysning på Bursies plats.
• Tagit ner träd och forslat bort runt infarten.
• Inrett mini-gym i villan.

Flera av delprojekten blev större än beräknat då det 
upptäcktes brister i konstruktion och material när 
väggar och golv öppnades. 
 
Det var även planerat att vi skulle bygga en utrymnings-
väg i form av en ramp från Paviljongens veranda. Här 
krävs det dock bygglov och dispens från strandskyddet. 
Den processen väntas bli klar under våren 2021.  

Efter 15 år av trogen tjänst har Börje Persson under 
våren helt avslutat sitt uppdrag som husvärd. 

Underhållet under årets sommarsäsong har skett 
genom andra ideella insatser. Trädgården har under-
hållits på sparlåga. Gräset har klippts och ogräs 
har hållits undan från stenläggningarna.  

Trots allt som pågick hade vi möjlighet att genomföra 
flera medlemsaktiviteter. Två helger kunde vi erbjuda 
pandemianpassad gästaktivitet med övernattning. 

Därutöver hade vi en picknickdag, en dag då vi genom-
förde Neuropromenaden samt en dag då medlemmar 
kom och röjde grenar och gjorde fint i trädgården. 
Samtliga genomfördes i strålande solsken. Då många
medlemmar tillbringat lång tid under karantän-
liknande förhållanden, var det mycket uppskattat 
att komma ut till Strannegården under smittsäkra 
förhållanden.

Frändbergs fond
När föreningen 2002 med stor tacksamhet tog emot 
tillgångarna i dödsboet efter Margaretha Frändberg 
fanns det dels ett betydande kapital som placerades i 
värdepapper och dels 50%-ig andel av hyresfastigheten 
Lorensberg 33:25.  Då en av delägarna avled under 
2015 såldes fastigheten vilket väsentligt ökade 
fondens egna kapital. Kapitalet finns placerat med 
diskretionär förvaltning i en värdepappersdepå hos 
SEB institutioner och stiftelser.  

I enlighet med testamentet avsätts den årliga 
avkastningen till kontot disponibla medel för vård 
och bistånd av behövande MS-sjuka att användas 

under nästkommande verksamhetsår. Av de för 
användning under 2020 avsatta disponibla medlen i 
Frändbergs fond har 500 000 kr getts som bidrag till 
den rekreations- och rehabiliteringsverksamhet för 
MS-sjuka som bedrivs av Dolores & John Johanssons 
Stiftelse på Strannegården i Onsala. 

245 000 kr har getts som bidrag till Kompassen råd 
och stödverksamheten för MS-sjuka och resterande 
218 354 kr har givits till övriga medlemsaktiviteter 
med huvudsaklig inriktning till att underlätta 
delaktigheten i våra nya digitala möten. Som exempel 
kan nämnas digitalt MS-Café och föreläsningar av 
intresse för MS-sjuka.

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings 
Forsknings- och Byggnadsfonder samt 
Stiftelsen Professorskan Betzie 
Johanssons MS-donation
Styrelsen består av följande personer: 
Ledamöter: Kent Andersson ordförande, Agne 
Lundberg kassa-förvaltare, Margaretha Andersson 
vice ordförande, Madeleine Kyllerfeldt sekreterare 
och professor Oluf Andersen. 

Suppleanter: Sara Ekström och Hans Larsson.  
Forskningsfonden har haft två sammanträden och
Betzie Johanssons MS-donation har haft ett samman-
träde under året. Sammantaget har forskningsfonden 
under 2020 lämnat stöd till forskning som bedrivs 
inom Göteborgsregionen med 180 000 kr.

Hilda Henrikssons Fond
Bidrag skall enligt fondens stadgar i första hand ges till 
personer med MS eller CP och vara boende i Göteborg 
med kranskommuner. Utdelning sker två gånger per år. 
Av personer med anknytning till Neuroförbundet 
Göteborg var Agne Lundberg, Margareta Svensson, 
Eva Östholm de Coursey, Helena Hermansson och 
Christer Nordelöf verksamma inom styrelsen för 
fonden. Christer Nordelöf avsade sig uppdraget under 
hösten.  På grund av restriktionerna under pandemin 
delades färre bidrag ut under 2020.

Muskelfonden – Insamlingsstiftelsen 
för  forskning om neuromuskulära 
sjukdomar
Av personer med anknytning till Neuroförbundet 
Göteborg var Eva Östholm de Coursey,  Margaretha 
Andersson och Lars Blomqvist verksamma inom
styrelsen för fonden.

Under året mottogs av en privatperson en gåva på 
3 000 000 kr, varav 1 500 000 kr delades ut till 6 olika 
forskningsprojekt om Neuromuskulära Sjukdomar.
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Representanter i kommittéer, 
diagnosgrupper m.m med anknytning 
till riksförbundet
Elisabeth Schyum diagnosombud för MS
Krista Smedeland diagnosombud för MS 
Mikael Fognäs diagnosombud, Polyneuropati, CIDP
Mattias Söderlund Gustavsson diagnosombud Ung 
med MS

Övrig representation inom 
Neuroförbundet
Neuroförbundet Västra Götaland: 
Kent Andersson revisorssuppleant, Michael Ahlberg 
valberedning.
Neuroförbundet Västra Götalands ombudsmöte 
genomfördes digitalt den 11 juni.

Rådet för funktionshinderfrågor i Kungälv
Lars-Gunnar Andersson, ordinarie 

Funktionsrätt Göteborg:
Styrelsen: Peter Ringman
Representantskapet: Madeleine Kyllerfeldt och Lars 
Blomqvist

Funktionsrätt Göteborgs lokala råd för 
funktionshinderfrågor
Centrum: Cecilia Sohlberg
Majorna/Linné: Tor Farbrot
Västra Göteborg: Pege Hermansson
Norra Hisingen: Margaretha Andersson

Brukarråd vid Neurosjukvården, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset
Vid dessa möten träffas representanter för patient-
föreningarna (Neuroförbundet Göteborg, Stroke-
föreningen, Afasiföreningen, Parkinsonföreningen, 
Epilepsiföreningen, Hjärnkraft, RHS, Personskade-
förbundet), och verksamhetschefen tillsammans 
med andra företrädare från Neurosjukvården. 
Vid mötena erhåller vi information om vad som 
händer inom Neurosjukvården och vi framför våra 
och medlemmarnas synpunkter. Endast ett möte 
genomfördes under året. Detta möte hade stort fokus 
på alla förändringar som införts på Sahlgrenska 
sjukhuset på grund av Covid-19 situationen samt hur 
detta har påverkat patient-föreningarna.

Intressepolitiskt arbete
Det intressepolitiska arbetet är en mycket viktig del 
i vår verksamhet, där vi kan påverka och informera 
politiker om de behov som våra medlemmar har vad 
gäller sjukvård, hemtjänst, tillgänglighet, färdtjänst, 
hjälpmedel m.m. Det är också viktigt för oss att få 
information om vad som händer inom olika områden 

och på ett tidigt stadium kunna påverka olika förslag 
innan beslut. Under året har dialogmöten med 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd varit inställda. 
Vi har varit representerade i Funktionsrätt Göteborg 
och i de Lokala Funktionshinderråden som genomfört 
digitala möten.

År 2020 skulle Neuroförbundet Göteborg ha fortsatt 
påverkansarbetet om bristen på rehabilitering inom 
Neurosjukvården, men tyvärr har det inte gått att 
genomföra så mycket på grund av pandemin. Det 
intressepolitiska samarbete inom Neuroförbundet 
Västra Götaland har fortsatt genom den ”Rehabgrupp” 
där vår representant Michael Ahlberg har varit 
mycket engagerad.

Kompassen - Råd & Stödverksamheten
Vår Råd- & Stödverksamhet, Kompassen, hjälper såväl 
den drabbade som anhöriga med stöd, information 
och vägledning för att vardagen skall gå ihop på 
bästa sätt. Hjälpen kan vara stöd i allt från juridiska 
frågor kring rättigheter, ansökningar/överklagningar, 
fondansökningar för att stärka en pressad ekonomi 
eller rena stödsamtal när man känner sig vilsen.   

Under 2020 blev fondansökningarna färre, 
ansökningar och överklagningar fler men framför 
allt ökade de rena stödsamtalen. Det blev fler 
återkommande stödsamtal från ensamma med-
lemmar som kände sig oroliga för pandemin och 
hur den skulle kunna inverka på dem i deras 
sjukdomssituation. Likaså kom det många samtal från 
de som kände sig ensamma i sin isolering, då de inte 
kunde träffa sina nära och kära på samma sätt som 
tidigare. 

Under våren 2020 skulle en ny Sorgbearbetningskurs 
ägt rum, men denna fick ställas in. Dock ordnades en 
återträff på kansliet för dem som gått kursen under 
hösten 2019. 

I arbetet kring Kompassen ingår att skriva artiklar 
i medlemstidningen Kontakten. Under det gångna 
året har Kompassen skrivit tre artiklar baserade 
på de föreläsningar som Neuroförbundet Göteborg 
anordnat.

I februarinumret kunde man läsa artikeln ”Frisk utan 
flum”, en föreläsning som ingick i 2019 års Neurodagar. 
Föreläsningen handlade om stress/återhämtning, 
vardagsrörelse, träning, kost och aktuella hälsomyter. 
Föreläsare var Jessica Norrbom som bland annat är 
molekylärbiolog, doktor i fysiologi, föreläsare och 
författare.

I novembernumret fanns artikeln ”Så mycket mer 
än ALS – En liten del av ett långt liv”. Artikeln är 
baserad på föreläsningen som hölls av Kim Kanefur 
på den första Neurodagen 2020.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR



15KONTAKTEN NR 2 – MARS 2021

I det sista numret för året skrev Kompassen om 
den andra Neurodagens tema ”Genetik och tidiga 
infektioner styr mycket av risken för att få MS”. 
Föreläsare var Oluf Andersen, professor emeritus på 
institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid 
Göteborgs universitet. 

Temaföreläsningar
Torsdagen den 15 oktober hölls kursen ”Lär dig söka 
fonder”, med den självlärda Anette Nyman. Anette 
har lång erfarenhet av fondansökningar och likaså 
som föreläsare i ämnet. Deltagarna fick tips på hur 
och var de kunde finna aktuella fonder och stiftelser 
som passar in på just dem utifrån deras livssituation. 
Likaså tipsade hon om hur och vad man skall tänka på 
vid en ansökan. Denna föreläsning var första delen i 
vår serie av kurser ”Hjälp till självhjälp”. 
Tisdagen den 10 november sände vi liveföreläsningen 
”Den ofattbara hjärntröttheten”, med Birgitta 
Johansson, docent, universitetssjukhusöverpsykolog 
och neuropsykolog. Birgitta talade utifrån symtom 
och behandling och gav tips på hur man på bästa sätt 
kan lära sig att hantera och få lindring i vardagen från 
sitt ibland svåra tillstånd.

Diagnosintriktad verksamhet
Avstamp
Denna kursverksamhet har sedan 2004 anordnats 
för nysjuka med MS-diagnos och är ett samarbete 
mellan Neuroförbundet Göteborg och MS-centrum på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Sedan 2017 har SU tagit på sig ett större ansvar för 
kursen. Träffarna brukar hållas dels på MS-centrum, 
dels på Dalheimers Hus. Upplägget på kursen är att 
deltagarna under fyra tillfällen får höra föredrag 
från och ställa frågor till de olika professionerna MS-
sjuksköterska, neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut 
och psykolog. Utöver föredrag så har deltagarna 
fått chans till diskussion och erfarenhetsutbyte 
med varandra. I kursen ingår också en träff som 
riktar sig till anhöriga/ närstående. Denna träff är 
en informationskväll som leds av neurologen Clas 
Malmeström och psykologen Karin Pettersson. 
Vi brukar även anordna gruppvisa återträffar för 
deltagarna hos oss på Neuroförbundet Göteborgs 
kansli. Många av de som deltagit i Avstamp, likaså en 
del anhöriga har efter kursen valt att bli medlemmar 
hos oss i Neuroförbundet Göteborg. 
 
Tack vare det långa och givande samarbetet med MS-
centrum kring Avstamp, så har nysjuka i diagnosen 
fått redskap och kunskaper i konsten att leva med 
MS, jämfört med patienter i andra delar av landet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för god MS-vård 
som kom 2016 innehåller bland annat anvisningar 
om patientutbildning som motsvarar Avstamp. Vi 
är tacksamma för att Avstamp-kursen numer blivit 

en naturlig del i Sahlgrenska Universitetssjukhusets 
vårdprogram för MS-patienter. Under 2020 kunde vi 
tyvärr inte genomföra vare sig vårens eller höstens
Avstamp-kurser pga. den rådande pandemin.  
Dock hade vi en återträff den 27 januari för 
deltagarna från Avstamp-kursen hösten 2019.   

Café-träffar för medlemmar med MS
Under åtta tisdagar kunde medlemmar med MS 
delta i caféträffar, ha trevlig gemenskap och tala med 
andra i samma situation. Två av dessa träffar hölls på 
Neuroförbundet Göteborgs kansli och sex träffar var 
virtuella. Vid ett tillfälle diskuterades Oluf Andersens 
föreläsning ”Genetik och tidiga infektioner styr 
mycket av risken för att få MS”, vilket var temat från 
en av årets Neurodagar. Under fikan i december deltog 
Mattias Söderlund Gustavsson, diagnosstödjare.
 

Sara Ekström har arrangerat och genomfört träffarna.

Polyneuropati
En träff hann göras i februari månad. I oktober kunde 
vi sedan erbjuda våra medlemmar att delta på en 
tre-timmars konferens med föredrag av neurolog, 
diagnosstödjare och ortopedtekniker. Konferensen 
arrangerades av Neuro Uppsala-Knivsta.

ALS träffar 
Träffar i samarbete med LaSSe Brukarstödcentrum 
som syftar till att utgöra ett forum för ALS-drabbade 
och deras närstående. ALS-träffarna startade för ett 
drygt decennium sedan och är en unik mötesplats för 
personer med ALS. 

Under första kvartalet träffades forumet 30 januari 
och 5 mars. 22 personer deltog. I januari återsåg 
forumet Morgan Myrling, specialistsjuksköterska 
från SÄS. Då diskuterades den viktiga frågan andning. 
I mars kom sjuksköterskorna Anneli Ozanne och 
Katarina Johansson från Sahlgrenskas ALS-team och 
diskuterade tätare samarbete mellan patientgrupp 
och ALS-team. En träff som var planerad till 26 mars 
fick dessvärre ställas in till följd av utvecklingen av 
Corona-viruset, covid-19. 

Med anledning av ovanstående sköts andra kvartalets 
träff upp. Istället återsågs forumet under hösten, 
1 och 29 oktober samt 26 november. Dessa tillfällen 
användes kommunikationsplattformen Teams för-
utom 29 oktober då några få kunde närvara fysiskt 
och resterande deltagare digitalt. De två första 
tillfällena bekantade sig forumet med det nya 
verktyget och utbytte erfarenheter av att leva 
under de omständigheter som covid-19 innebär för 
högriskpatienter. 26 november var temat kris och sorg 
då forumet fått flera nyinsjuknade deltagare. Gruppen 
delgav varandra sina förhållningssätt till sin diagnos 
och hur de möter sin dag.
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Föreningens 
medlemsaktiviteter
Resor som var planerade till Danmark, Helsingborg, 
Älmhult och Lund fick tyvärr ställas in. 

Förhoppningen är att kunna genomföra dessa vid ett 
senare tillfälle.

Neuropromenaden arrangerades första gången 
2015 och går av stapeln i Slottsskogen varje år i maj 
månad. Över hundra medlemmar brukar delta och 
ge ett frivilligt belopp till insamlingen som sätts in 
på Neurofondens 90-konto. Initiativtagare är våra 
medlemmar Joanne och Carl Berg som hämtat idén 
från Kanada. Tack vare deras stora engagemang 
har Neuropromenaden de senaste åren spridits 
över landet. Liksom mycket annat 2020 ändrades 
förutsättningarna och promenaden kunde inte 
genomföras i Slottsskogen. I augusti månad erbjöds 
medlemmar att gå promenaden på föreningens 
anläggning Strannegården i Onsala enligt gällande 
rekommendationer och säkra avstånd. Som alter-
nativ kunde man delta digitalt vilket innebar att 
alla som ville kunde delta på egen hand.  

Neurodagarna är Neuroförbundets födelsedag och 
infaller den 28 september. Under denna dag och 
tiden kring, brukar de olika lokalföreningarna och 
länsförbunden runt om i landet  genomföra olika 
aktiviteter. Syftet är att marknadsföra förbundet och 
uppmärksamma de olika neurologiska diagnoserna 
och de frågor som förbundet arbetar för. Neurodagarna 
i Göteborg genomfördes detta år digitalt måndagen 
den 21 september och torsdagen den 1 oktober. 
 
Den 21 september uppmärksammades diagnosen 
ALS. Föreläsningen gick under namnet ”Så mycket 
mer än ALS – En liten del av ett långt liv”. För detta 
ämne stod Kim Kanefur, polis till yrket. Utifrån ett 
anhörigperspektiv delgav han oss hur det varit att 
leva som anhörig till en far med sjukdomen och hur 
dessa svåra år såg ut med såväl sorg som glädje.
  
Den 1 oktober uppmärksammades MS med före-
läsningen ”Genetik och tidiga infektioner styr mycket 
av risken för att få MS”. För ämnet stod Oluf Andersen, 
professor emeritus på institutionen för neuro-
vetenskap och fysiologi vid Göteborgs universitet. 
Oluf tog upp genetiska och omgivningsmässiga 
komponenter som kan påverka risken för att utveckla 
MS.

Övriga aktiviteter under året
6 feb  Yoga på HjärnPunkten
13 feb  Yoga på HjärnPunkten
20 feb  Mingelkväll med ost och dryck
20 feb  Yoga på HjärnPunkten
27 feb  Yoga på HjärnPunkten
28 feb  Guidning och lunch på Göteborgsoperan
2 mar  Café-träff för personer med    
 postkontusionellt syndrom
5 mar  Yoga på HjärnPunkten
12 mar  Humor-kväll ”Vitsen med vitsen”
12 mar  Yoga på HjärnPunkten
8–9 aug  Aktivitetshelg på Strannegården 
15 aug  Picknick på Strannegården 
29 aug  Neuropromenaden
9 sep  Onsdagsfika
16 sep  Kurs i sockerpasta 
16 sep  Digital Ipadkurs hos Strokeföreningen
23 sep  Onsdagsfika
23 sep  Digital Ipadkurs hos Strokeföreningen
26 sep  Oktoberfest på Strannegården
30 sep  Digital Ipadkurs hos Strokeföreningen
7 okt  Digital Ipadkurs hos Strokeföreningen
13 okt  Yoga på HjärnPunkten
14 okt  Onsdagsfika
15 okt  Fondsökarkurs
17 okt Höstaktivitet på Strannegården
20 okt  Yoga på HjärnPunkten
20 okt  Kurs i sockerpasta
28 okt  Onsdagsfika med Halloweentema
27 okt  Yoga på HjärnPunkten

Rehabiliterande träning
MS-Gympa för medlemmar med diagnosen MS 
startade i mars 2020 men kunde endast genomföra 
två träningstillfällen innan pandemin bröt ut. Det 
har varit svårt att hitta ledare för denna aktivitet 
och då pandemin satte stopp för fortsatt träning har 
planering istället riktat sig till att hitta nya sätt för 
gruppen att fortsätta.  

NMD-Bad för medlemmar med neuromuskulära 
diagnoser har på måndagskvällar under vårterminen 
träffats på Reumatologen på Sahlgrenska för träning 
i deras varmvattenbassäng. I mars satte pandemin 
stopp för fortsatt träning. Ansvarig för aktiviteten 
har Michael Ahlberg varit och träningen har planerats 
och genomförts av två olika sjukgymnastelever. Totalt 
var 21 personer anmälda till terminsträningarna och i 
genomsnitt var det 11 deltagare med per tillfälle.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
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Rullstolsdans för personer med rörelsehinder började 
sina träffar på tisdagskvällar på Dalheimers Hus men 
fick avbrytas pga. pandemin. Under hösten kunde 
träningen återupptas fram till slutet av oktober och 
då genomfördes träningarna i Pjäshallen på Kviberg.  

Träningen var planerad att innefatta flera olika 
dansdiscipliner såsom Bugg, Standard, Latin och 
olika Gammeldanser. Under året har två ledare tagit 
hand om träningarna. 

Högsbobadet är en ny rehabiliterande aktivitet som 
startats på många medlemmars önskemål. Vi kunde 
erbjuda bad i inomhusbassäng under två timmar varje 
fredag från 11 september – 30 oktober. 

Föreningen hyrde då Rehabbassängen på Högsbo sjuk-
hus. Medlemmar som ville simma i varmt vatten eller 
som hade egna träningsprogram välkomnades.   

Det uppskattades att det var få personer i bassängen 
samtidigt så att badet kunde ske med distans och 
smittsäkerhet. I genomsnitt deltog 5 personer varje 
vecka.

Ungdomsaktiviteter
Planeringen för årets upplaga av Göteborg Open
startades under våren. Trots pandemin beslutades
det att planera för ett normalt genomförande men med
smittsäkerheten i fokus. Då smittspridningen ökade

i samhället igen i oktober beslutades dock att ställa
in tävlingen.   

Under hösten genomfördes en prova-på aktivitet 
tillsammans med Parasport Göteborg där vi nästan 
rekryterade två ungdomar. Båda var mycket 
intresserade av att börja med rullstolsdans men 
tyvärr satte pandemin då stopp för fortsatt träning. 

Övriga sektioner
KonstArten
Neuroförbundet Göteborgs konstförening KonstArten
hade vid årets slut 23 medlemmar.   
På grund av pandemin kunde ingen verksamhet 
bedrivas under året. Årsmötet skedde digitalt. 
Handlingar skickades ut till medlemmarna och 
röstning samt utlottning av inköpta konstverk skedde 
digitalt. Själva årsmötet kunde hållas på kansliet med 
6 personer närvarande från styrelsen plus mötets 
ordförande.

Neuroförbundet Borgen, lokalgrupp i 
Kungälv
Under 2020 träffades gruppen 3 gånger och fick 
sedan på grund av pandemin ställa in de planerade 
aktiviteterna för resten av året.

Slutord
Året 2020 har varit ett annorlunda och jobbigt år för oss alla. Året har helt präglats av 
den pågående Coronapandemin. Dessutom avslutades året med ett tråkigt besked. Vår 
ordförande Tor Farbrot hade drabbats av sjukdom och kommer att vara borta under 
en längre tid. Vi önskar honom bättring och välkomnar honom tillbaka så snart det är 
möjligt. Jag vill tacka styrelsen och personalen, som utifrån rådande restriktioner på ett 
fantastiskt sätt utvecklat verksamheten med nya digitala aktiviteter. Tack vare ert stora 
engagemang har många möten och föreläsningar kunnat genomföras på ett nytt sätt. Ett 
stort tack för all verksamhet ni genomfört till stöd för våra medlemmar. 

Göteborg i februari 2021

för styrelsen
Kent Andersson 

Runa Zetterman  Kent Andersson   Michael Ahlberg 
Vice ordförande  Adjungerad ordförande/  Ledamot 
 kassör

Martin Rådberg  Lars Blomqvist  Patrik Brandby
Ledamot  Ledamot  Ledamot

Margaretha Sahlin
Suppleant
Ersättare för Tor Farbrot
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Verksamhetsområde
Neuroförbundet Göteborgs huvudsakliga syfte är 
att stötta, vägleda och företräda personer med 
neurologiska diagnoser och sjukdomar boende i och 
omkring Göteborg. Utifrån detta uppdrag planerar vi 
följande verksamheter under 2021.

Pågående pandemi
För hela verksamhetsplanen gäller att verksamhet 
kommer att bedrivas i den mån FHM och olika 
regelverk tillåter. Vi kommer lägga stor energi på att 
utveckla våra digitala verksamheter för att kunna 
erbjuda verksamhet trots pandemin.  

Anpassad rehabiliterande träning
Dessa träningstillfällen genomförs varje vecka under
vår- och höstterminen.   

Högsbo Badet
Erbjuda egenträning i varmvattenbassäng på Högsbo
sjukhus. Utöver detta även starta upp vatten-
gymnastik.

MS-Gympa
Friskis & Svettis anpassad för personer med MS. 
Träningen inriktar sig främst på att bibehålla och 
förstärka de motoriska problem som diagnosen kan 
medföra. 

NMD-Bad
Vattengymnastik för medlemmar med neuro-
muskulära diagnoser. Detta genomförs i bassäng med 
hög temperatur (34 grader) eftersom detta ger en 
bättre effekt på personer med muskelsvaghet då det 
ofta medför försämrad blodcirkulation. 
 
Rullstolsdans
Genom pardans tränar medlemmarna olika dans-
discipliner. Danser ger deltagarna förbättrad kropps-
kännedom, ökad uthållighet och förbättrad motorik
samt stärker balans och taktkänsla. Denna tränings-
form stärker även självförtroendet för dem som 
drabbats av en neurologisk diagnos eller skada mitt i 
livet. Då träningen i stor utsträckning kan användas i 
många andra sociala sammanhang. 

Diagnosinriktad verksamhet
Allmänna föreläsningar
Vi planerar flera föreläsningar, dels angående de olika 
diagnoserna, dels med inriktning på olika symtom 
som drabbar många trots att de inte har samma 
diagnos. Dessa föreläsningar riktar sig både till våra 
medlemmar och till dem som möter personer med 
neurologiska funktionsnedsättningar i sitt arbete  
(sjukvårdspersonal, assistenter, handläggare, med 
flera).

Temaföreläsningar
Föreläsningar som riktar sig till specifika ämnen som 
efterfrågats av våra medlemmar. Det kan röra sig om 
senaste rön inom diagnoser, nya mediciner eller olika 
träningsformer. 
 
Avstamp
Kurs som riktar sig till personer som nyligen fått 
diagnosen Multipel Skleros (MS). Kursen görs i 
samarbete med representanter från Neuroförbundet 
Göteborg och MS-centrum på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset. Sahlgrenskas team består av MS-sjuk-
sköterska, neurolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och 
psykolog. Här får deltagarna möjlighet att möta andra 
i samma situation vilket är mycket betydelsefullt 
för personer där hela tillvaron omkullkastats av 
diagnosen. Även anhöriga ges möjlighet att delta på 
vissa träffar vilket gör att hela familjen får en bättre 
kunskap om hur det kan vara att leva med MS.
 
Kompassen
Vi erbjuder våra medlemmar och deras anhöriga 
hjälp i form av Råd & Stöd. Denna verksamhet växer 
för varje år, mest pga. att Neurosjukvården resurser 
inte räcker till. Medlemmarna behöver hjälp med 
vilka kontaktvägar som krävs för att ordna upp olika 
problem, information om rättigheter och att hitta 
rätt i sina liv med tanke på omställningen som en 
neurologisk diagnos medför. Det kan röra allt möjligt 
i vardagen så som arbete, pension, hjälpmedel, bidrag, 
försäkringsfrågor, rättigheter och samtalsstöd.

Neuroförbundet Göteborg
Förslag till verksamhetsplan 2021

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
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Opinion & Intressepolitiskt arbete
Det är viktigt att stötta våra medlemmars 
intressen i samhällsdebatten. Vi medverkar därför 
i Funktionsrätt Göteborg och i Brukarrådet inom 
neurologin på SU. Där har vi möjlighet att vara med 
och påverka samhället och dess funktioner så att 
framtiden skall se ljusare ut för våra medlemmar. 
 
De områden som vi främst fokuserar på är:
· Rehabilitering – Svårigheten att få beviljat 
· Neurosjukvården – och dess tillgänglighet 
· Hjälpmedel
· Tillgänglighet
· Socialtjänstlagen och LSS-insatser
· Mobilitet – Bilstöd, Parkeringstillstånd, 

Färdtjänst

Vårt arbete med att lyfta frågor inom dessa områden 
är av yttersta vikt för våra medlemmar då de idag kan 
slussas mellan olika vårdgivare trots att det är ytterst 
viktigt med korrekt uppföljning eftersom många av 
diagnoserna är progressiva. Även på politisk nivå 
lyfter vi dessa frågor eftersom det krävs politiska 
beslut för att förändringar skall kunna ske inom 
sjukvården. 
 
Kunskapsförmedling
Även här är vår Råd & Stöd-verksamhet Kompassen 
mycket viktig. Det är via denna som våra medlemmar 
får information om hjälpmedel, rättigheter och annat 
som är viktigt i vardagen. 

Vi arbetar även hårt för att sprida kunskap om våra 
diagnoser till personer som träffar våra medlemmar 
i sitt yrke, t.ex sjukvårdspersonal, assistenter och 
handläggare hos kommun och försäkringskassa. 

Vi kommer att fortsätta hålla föreläsningar och tema-
dagar för dessa grupper samt även för våra medlemmar 
och dess anhöriga. 

Våra största arrangemang inom detta område är 
World MS Day och Neurodagarna. Dessa brukar 
engagera ca 350 medlemmar men även sjukvården 
har en stor och viktig del i arrangemangen. 

 

Aktiviteter
En annan viktig del inom vår verksamhet är våra 
sociala aktiviteter som riktar sig till medlemmarna. 

Exempel på sociala aktiviteter är:
• Anpassade resor som är tillgängliga för personer 

med funktionsnedsättningar. Många har svårt att
  resa på egen hand antingen pga. rörelsehinder
  eller av rädsla för att resmålen inte skall vara
  tillräckligt tillgängliga.  

• Studiecirklar och liknande träffar. Här samlar vi 
våra medlemmar i föreningens lokaler och under 

 gemytliga former presenteras och genom-
 förs olika teman. Exempel på teman kan 

vara mat, hälsa och  skönhet. 

• Studiebesök med guide på olika kulturella eller 
samhällsintressanta platser, tex museum och teater.

  För våra medlemmar kan det vara svårt att följa 
med på andra arrangerade turer då många har 
svårt att röra sig och ibland behöver speciella 
hjälpmedel för att kunna ta till sig information.  

• Konstföreningen KonstArten fortsätter sitt arbete 
för våra konstintresserade medlemmar. Dessa gör 
också studiebesök samt träffas ett par gånger per år. 

• Vi erbjuder rekreation på Strannegården under
  sommaren för våra medlemmar. Här kan med-
 lemmarna slappna av i skärgårdsmiljö som är helt
 tillgänglig. Gästerna erbjuds även enklare träning
 och aktiviteter under sin vistelse med handledning
 av personal. 

• Vi erbjuder anhöriga att träffas och utbyta erfaren-
heter med varandra under lättsamma former.  

• För att kunna erbjuda så mycket som möjligt för
  våra medlemmar kommer vi även fortsättnings-

vis att vårda vårt samarbete med andra föreningar
 som också har sina medlemmar inom de neuro-
 logiska diagnoserna. 

• Sist men inte minst planerar vi att genomföra 
Neuropromenaden för sjunde året i rad. Denna 
aktivitet arrangeras för att samla in medel till 

 förmån för Neurofonden och dess inriktning
 mot forskning.  
 

Sammanfattning
Medlemsvård och kunskapsspridning är våra vikti-
gaste uppgifter i närtiden och långsiktigt är vårt 
opinions- och intressepolitiska arbete alltid i fokus. 
Vi fördelar våra krafter till att påverka till positiv 
utveckling från medlem ända upp till politikernivå.   

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
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ÅRSREDOVISNING

Ekonomisk redovisning 2020 
 
Enligt nytt regelverk ska Neuroförbundet Göteborg sedan 2017 upprätta sin årsredovisning 
enligt anvisning K3. I denna tidning presenteras Resultat och Balansräkning samt de mest 
väsentliga specifikationerna i Neuroförbundet Göteborgs årsredovisning. Den kompletta 
årsredovisningen finns att beställa från kansliet 2 veckor före årsmötet. 

RESULTATRÄKNING    
Funktionsindelad resultaträkning kr Not 2020 2019 

    
VERKSAMHETSINTÄKTER    

Medlemsavgifter 2 183 715 kr 165 074 kr 
Gåvor  57 715 kr 49 731 kr 
Bidrag 3 1 275 177 kr 1 106 997 kr 
Övriga verksamhetsintäkter  289 564 kr 765 132 kr 
Summa verksamhetsintäkter  1 806 171 kr 2 086 934 kr 

    
VERKSAMHETSKOSTNADER    

Ändamålskostnader  3 101 014 kr 3 123 431 kr 
Administrationskostnader  545 692 kr 658 083 kr 
Summa verksamhetskostnader  3 646 706 kr 3 781 514 kr 

    
VERKSAMHETSRESULTAT 4 -1 840 535 kr -1 694 580 kr 

    
FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER   

Ränteintäkter  0 kr 0 kr 
Utdelning från långsiktiga värdepappersinnehav 5 384 504 kr 1 036 202 kr 

    
RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
INTÄKTER  -1 456 031 kr -658 378 kr 

    
Vinst/förlust sålda långfristiga värdepapper 6 1 193 394 kr 64 836 kr 
Övriga extraordinära poster  -1 650 kr 0 kr 

  1 191 744 kr  
FRÄNDBERGS FOND    
Årets avkastning Frändbergs fond  1 482 996 kr 1 475 407 kr 
Avsatt till omplaceringsresultat Frändbergs fond  -541 998 kr -512 053 kr 
Avsatt till Disponibla medel Frändbergs fond  -940 998 kr -963 354 kr 

  0 kr  
RESULTAT EFTER FINANSIELLLA OCH 
EXTRAORDINÄRA POSTER  -264 287 kr -593 542 kr 

ÅRETS RESULTAT  -264 287 kr -593 542 kr 
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BALANSRÄKNING  2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar Not   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Fastighet Strannegården 6 1 kr 1 kr 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR    
Långfristiga värdepappersinnehav  5, 7, 8 1 661 094 kr 1 759 151 kr 
Långfristiga Värdepappersinnehav Frändbergs 
fond 9 30 678 850 kr 30 167 834 kr 

Summa anläggningstillgångar  32 339 945 kr 31 926 986 kr 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Skattekonto  0 kr 0 kr 
Fordringar netto på närstående organisationer  0 kr 0 kr 
Upplupna intäkter, förut bet. kostnader  113 677 kr 220 239 kr 
Kassa, bank, postgiro  702 450 kr 561 735 kr 
Summa omsättningstillgångar  816 127 kr 781 973 kr 

SUMMA TILLGÅNGR  33 156 072 kr 32 708 960 kr 

Eget kapital och skulder    

EGET KAPITAL    
Ändamålsbestämda medel  1 599 692 kr 30 901 966 kr 
Balanserat kapital  31 121 608 kr 2 193 234 kr 
Årets resultat  -264 287 kr -593 542 kr 
Summa eget kapital  32 457 013 kr 32 501 658 kr 

KORTFRISTIGA SKULDER    
Leverantörsskulder  17 654 kr 80 383 kr 
Skattekonto  83 913 kr 123 008 kr 
Skulder netto till närstående organisationer  274 319 kr 3 909 kr 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  323 173 kr 0 kr 

    
Summa kortfristiga skulder  699 059 kr 207 301 kr 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  33 156 072 kr 32 708 959 kr 
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Resultat och ställning 
Årets resultat överförs i ny räkning. Nedan presenteras en sammanställning över intäkter, 
kostnader och resultat de senaste fem åren 
 

 
 

Noter 
Not 1.  
Redovisnings-och värderingsprinciper 
 
Not 2.  Medlemsavgifter 
Fullbetalande medlem i Neuroförbundet Göteborg har under 2020 betalat 360 kr i medlemsavgift 
vilket även innefattat medlemskap i riksförbundet. Avgiftens inbetalning görs till riksförbundet som 
enligt kongressbeslut får behålla 192 kr. Resterande 168 kr per medlem överförs till lokalföreningen. 
Anhörigmedlemmar har under 2020 betalat 180 kr i 
medlemsavgift och orsaken till den lägre avgiften för dessa är att de inte erhåller en egen tidning. De 
är i övrigt likvärdiga medlemmar i föreningen. Föreningen hade enligt Riksförbundet vid 
verksamhetsårets slut 1112 medlemmar varav 763 kvinnor och 348 män. 988 personer var 
huvudmedlemmar och av dessa har 790 personer angett intresse av en eller flera specifika diagnoser. 
Vidare var 122 personer anhörigmedlemmar och 2 personer heders medlemmar.  
 
Not 3. Årets bidrag   
Göteborgs kommun föreningsbidrag    300 000 kr 
Neurofonden        83 899 kr 
Anders Ulffs minne       37 500 kr 
Frändbergs fond, se även not 10    463 354 kr 
Kungälvs Kommun            900 kr 
Understödsstiftelsen         4 217 kr 
ABF          5 000 kr 
Bidrag till idrottsverksamhet          47 059 kr 
Summa:       940 429 kr 
 
Not 4. Personal 
Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 
Medelantal anställda räknat som heltidstjänster motsvarar 3,45 2020. Tjänsterna är för delade på fyra 
deltider och en heltidstjänst från november 2019. Staten sänkte kostnaden för AGA under mars – juli 
under 2020 pga. Corona pandemin.  
 
            2020           2019 
  Antal        varav män Antal        varav män 
Heltidsanställda     1 0    0 0 
Deltidsanställda    4 0    5 0 
Summa     5 0    5 0 
Varav män     0 0    0 0 
 
 
 
 

Fem år i sammandrag 2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetintäkter 1 806 171 2 086 934 2 053 311 2 067 183 1 760 681
Verksamhetskostnader -3 646 706 -3 781 514 -3 329 583 -3 421 040 -3 086 776
Verksamhetsresultat -1456031 -1 694 580 -1 276 272 -1 353 857 -1 329 095
Finansiellt resultat 1 191 774 1 101 038 1 425 542 839 381 727 082

Årets resultat -264 257 -593 542 149 270 -514 476 -602 013
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
        2019    2019 
Totala löner och ersättningar     1 113 531 kr  1 263 908 kr 
Sociala kostnader       285 109 kr     354 044 kr 
Löneskatt på pensionskostnader        38 902 kr       12 240 kr 
Lönebidrag      - 618 165 kr    -626 105 kr 
Summa        780 475 kr  1 004 087 kr 
 
Not 5. Försäljning av långfristiga värdepapper 
För att finansiera underskotten i verksamheten och säkerställa likviditeten är försäljning av långfristiga 
värdepapper ibland nödvändig. Under 2020 såldes föreningens totala innehav i fonden SEB Global 
Lux. Fondandelarna såldes med en vinst på 1 193 393,89 kr.   
 
Not 6.Fastigheten Strannegården 1:187 
Fastigheten Strannegården 1:187 erhölls som gåva 1967 med villkor att den skulle tjäna sitt ändamål 
för all framtid och att den inte fick avyttras. Dolores och John Johanssons stiftelse arrangerar 
rehabilitering- och rekreationsvistelser för Neuroförbundets medlemmar på anläggningen under nio 
veckor under sommaren.  
 
Not 7. Långfristiga placeringar 
Föreningens långfristiga placeringar i värdepapper finns samlade i en depå hos SEB Institutioner och 
stiftelser. Innehaven i aktier och andra värdepapper är till största delen införskaffade på 1960- och 
1970-talet. Värdepappren består huvudsakligen av aktier i banker och investmentbolag med hög 
utdelning. Största innehaven är Investor, Volvo AB och  Svenska Handelsbanken se vidare not 8. 
 
Not 8. Värdepappersdepå SEB 
Föreningen hade under 1960- och 1970-talet regelmässigt stora överskott beroende på rikliga gåvor 
och testamenten. Under tidigare delen av 1970-talet användes bankmedel i betydande omfattning för 
inköp av aktier i banker och investmentbolag. Även senare har aktier köpts eller erhållits genom 
testamenten. Under 2011 samlades föreningens olika värdepappersinnehav i en gemensam 
värdepappersdepå hos SEB Institutioner & Stiftelser. Utifrån aktiv rådgivning har delar av vårt 
innehav därefter omplacerats. Inriktningen är fortfarande att vi har kvar de långsiktiga aktieinnehav 
som under många år gett goda utdelningsintäkter till föreningen. 
En del av kapitalet är placerat i fonder som ska utgöra en kortfristig reserv för att klara finansiering av 
föreningens likviditetsunderskott i den löpande verksamheten.  
Beroende på stora värdestegringar främst under de senaste decennierna och hur tidigare avyttringar har 
bokförts utgör det sammanlagda bokförda inköpspriset för kvarstående innehav av aktier och andelar i 
fonder endast en liten del av aktuellt marknadsvärde. Marknadsvärdet på föreningens totala innehav av 
värdepapper har under 2020 ökat till 35 681 988 kr, dvs. med 7,8 %. Inklusive årets utdelningar blir 
ökningen 9,0 % att jämföra med Stockholmsbörsens OMX index under samma period ökade med 12,9 
%. Det är sämre än tidigare år men ändå bättre än prognosen som gjordes i början av pandemin.   
 
Not 9. Frändbergs fond 
Frändbergs fond tillfördes föreningen 2002 genom Margaretha Frändbergs testamente. I januari 2005 
överfördes första delen av de Frändbergska bankmedlen till en depå hos SEB med diskretionär 
förvaltning. Uppdraget till SEB:s kapitalförvaltare styrs genom en tydlig och strikt 
placeringsinstruktion. Med krav på begränsat risktagande och etisk hänsyn ska intjänad avkastning 
delas ut nästkommande år så att den kan disponeras av styrelsen och användas för vård och bistånd i 
enlighet med testamentet. 
Fondens bokförda värde utgörs dels av värdepapper anskaffade för 29 249 996 kr, dels ett depåkonto 
för likvida medel på 1 043 119 kr. Förvaltningen hos SEB har för 2020 gett en disponibel avkastning 
på netto 940 998 kr samt 
realisationsvinster på 541 988 kr. Marknadsvärdet på fondens placering hos SEB uppgår 31 dec 2020 
till 33 229 892 kr. Årets totala avkastning inklusive utdelningar (Portföljens utveckling) visar en 
ökning på 4,61 % att jämföra med SEB:s viktade jämförelseindex på 7,56 %.   



POSTTIDNING  B
Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1 
411 16 Göteborg

Kansliet
Postadress Södra Larmgatan 1
 411 16 Göteborg
Besöksadress Arkitektgatan 2
Telefon 031-711 38 04
E-post info.gbg@neuro.se
Hemsida neuro.se/goteborg
Plusgiro 1 21 30-1
Bankgiro 5416-5840
Swish 123 237 30 66
Öppettider Mån-tors, kl. 10–15
Telefontid Kl. 10–12, 13–15
 

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt 
Caroline Persson 
Teresé Antonsson

 

Kompassen
Caroline Persson 
E-post kompassen.gbg@neuro.se

Kontakten
E-post                kontakten.gbg@neuro.se
 
Annonser & material  
Kontakta kansliet
 
Tryckeri Grafisk Support Dahlberg AB

Strannegården
Adress Jojos väg 33
 439 31 Onsala
Telefon  031-774 01 83 

Neuroförbundet Borgen
Lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson 0303-21 11 28
Lars-Gunnar Andersson 0705-94 45 72
 

Neuroförbundet 
Västra Götaland
Adress Kapellevägen 1 A 
 451 44 Uddevalla
Telefon 0793-37 10 08
E-post va-gotaland@neuro.se
 

Styrelsen 2020
Ordförande Tor Farbrot ordforande.goteborg@neuro.se 
Vice ordförande Runa Zetterman 031-87 20 74
Kassör Kent Andersson 0708-88 03 10  
Ledamot Michael Ahlberg 0709-66 51 52
 Martin Rådberg 076-134 51 70
 Lars Blomqvist 0768-52 15 43  
 Patrik Brandby 

Suppleanter Erik Dahlström  
 Margaretha Sahlin  

Adjungerad sekreterare Madeleine Kyllerfeldt  
 

Valberedningen Sara Ekström
 Madeleine Kyllerfeldt
 Margareta Svensson

Kontaktpersoner för olika diagnoser
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 
 
CP Daniel Lindstrand 
MG Margaretha Andersson 
MS Mattias Gustavsson 
Myositer Lena Hellman 031-15 26 89 
Narkolepsi Lois Bisjö 0709-26 18 80
NMD Eva Östholm 
Polyneuropati Mikael Fognäs mikael.fognas@neuro.se
Parkinson Roar Vik 0734-33 16 66
SMA Lars Blomqvist 0768-52 15 43 
Spasmodisk dysfoni Gunilla Koch 0739-55 45 80

MS, övriga språk 
Spanska, Italienska, Engelska samt alla språk från tidigare Jugoslavien
Kontaktperson Desirée Chalmers
 
Förbundskansliet  
Besöksadress Neuroförbundet, Ågatan 12 C, 172 62 Sundbyberg 
Postadress Box 4086, 171 04 Solna 
Telefon 08-677 70 10  
E-post info@neuro.se 
Hemsida www.neuro.se 
 

För övriga kontaktuppgifter, kontakta kansliet

För dig som inte redan är  
medlem i Neuroförbundet

Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi  
har att erbjuda! 

Årsavgiften 2021 är 360 kr för medlem med eller utan neu-
rologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande 
medlem är avgiften 180 kr. Kontakta kansliet tel 031-711 38 
04 eller e-post: info.gbg@neuro.se 
 
Plusgiro för avgiften är 1170-0. Om du blir medlem i sep-
tember-december gäller avgiften för nästkommande år. 

Stötta gärna
Muskelfonden
Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för  
Neuromuskulära Sjukdomar, tel 073-67 20 824 
Plusgiro: 90 08 39-2 Swish: 9008392

Stiftelsen Göteborgs MS-förenings  
Forsknings & Byggnadsfonder 
Vill du skänka en gåva till vår lokala MS- forskning
Plusgiro: 1 21 30-1


