ZUMBA GOLD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Organisationsnummer: 846001-3942

LSS MANIFESTATION

Ängelholmsgatan 6
214 22 MALMÖ
040-12 59 59

www.neuro.se/malmo
Facebook/Instagram Neuro Malmö
Bankgiro 273-2816
Swish 123 344 4957

Verksamhetsberättelse 2020

INLEDNING
Neurologi omfattar sjukdomar eller skador i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det finns hundratals neurologiska
diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och den medicinska
utvecklingen går snabbt framåt.
Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på
neurologi och är till för alla som lever med en neurologisk diagnos samt
för deras anhöriga.
Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma
möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full
delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000
medlemmar i Sverige uppdelade på ett 70-tal lokala föreningar och
länsförbund. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer
spetsforskning inom neurologi.
År 2020, ett år som går till historien eftersom hela världen drabbades av
Covid-19 pandemin. De flesta av våra medlemmar i Neuro Malmö
hamnade i en riskgrupp med anledning av våra olika neurologiska
diagnoser samt i många fall även på grund av medlemmens årsrikedom.
Våra vanliga fysiska träffar och utflykter kunde inte genomföras som
tidigare. Vi förstod dock att det var viktigt att ställa om och inte ställa in
för att motverka en social isolering bland våra medlemmar.

MÅLSÄTTNING
Neuro Malmö har som den tredje största föreningen i Sverige tre olika
inriktningar. Intresseförening som har som mål att påverka allmänhet,
myndigheter, politiker, beslutsfattare och sjukvårdspersonal för att få en
ökad insikt och förståelse för personer med neurologiska diagnoser samt
för deras anhöriga. Detta är ett prioriterat mål som vi arbetar aktivt med
för är att få bort samhällets olika hinder för funktionshindrade och att få
en ökad tillgänglighet i samhället. Detta arbete görs gärna i samarbete
med andra föreningar i det riksomfattande Neuroförbundet eller med
andra liknande organisationer.
Andra inriktningen är en serviceförening som ska komplettera samhällets resurser och utbud av service till medlemmarna. Den tredje
inriktningen är kamratförening som ska stimulera medlemmar och deras
anhöriga till aktiviteter och samvaro. Allt syftar till att ge våra medlemmar möjligheter att fungera i samhället som alla andra.
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NEURO MALMÖS VERKSAMHET I KORTHET
För den som får en neurologisk diagnos blir diagnosen ofta en chock. De
som är långvarigt sjuka riskerar att bli isolerade. Detta vill vi motverka
genom att arrangera möten i olika former för att lära känna varandra,
stimulera olika sinnen och bryta isolering. Neuro Malmö har som
målsättning att ge råd och stöd till alla medlemmar om deras diagnos.
Detta gör vi bland annat genom föreläsningar och olika diagnosgrupper.
Neuro Malmö ser det som en viktig uppgift att stödja våra medlemmar i
kontakter med myndigheter och tillvarata medlemmars intressen. Våra
medlemmar får regelbundet information i medlemstidningen
”NeuroBladet”, nyhetsbrevet ”NeuroAktuellt”, via sociala medier och på
vår webbplats.
En viktig del av föreningens verksamhet består i att erbjuda fritidsaktiviteter så att våra medlemmar får ett aktivt liv och kan bryta
eventuell isolering. Oavsett diagnos är det trevligt att lära känna nya
människor genom medlemsträffar, trivselkvällar, utflykter samt
rekreationsresor.
Föreningen administrerar fonder som medlemmarna kan söka bidrag ur
till olika ändamål.

MEDLEMMAR
Vid utgången av 2020 hade Neuro Malmö 407 medlemmar. Det finns två
typer av medlemskap: medlem och anhörigmedlem. Av det totala
medlemsantalet i Neuro Malmö är cirka 10 % anhörigmedlemmar.

HEDERSMEDLEMMAR
Britt Bengtsson, Margareta Christensson, Harald Nilsson, Evy Laev,
Birger Nilsson, Claes-Göran Berndt, Sonja Norrman, Gerd Tolander och
Marina Hultman har hittills tilldelats föreningens hedersmedlemskap
vilket innebär att medlemmen visat ett stort engagemang i föreningen
under lång tid. Neuro Malmö betalar medlemsavgiften för en
hedersmedlem.
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STYRELSEN 2020
Sedan årsmötet 2020 har Neuro Malmös styrelse haft följande
sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Suppleant

Caroline Elmstedt*
Yvonne Rambring*(till och med 2020-10-27)
Jörgen Lindell*
Bengt Olsson*
Claes-Göran Berndt *
Elisabeth Ottosson
Gunilla Vinciguerra
Jonatan Engman*

De som markerats med en * har en neurologisk funktionsvariation.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Mötena
har främst genomförts digitalt. Brådskande ärenden mellan
styrelsemötena har behandlats digitalt.
Styrelsen tillbringade en konferensdag i januari för planering av
verksamheten 2020. Vidare genomfördes en planeringsdag med
grupputveckling i september.

REVISORER
Vid årsmötet 2020 omvaldes föreningens revisorer:
● Caroline Hansson (yrkesrevisor)
● Gerd Tolander (föreningsrevisor)
Som revisorssuppleanter omvaldes:
● Kjell-Åke Christensson
● Gunnel Andersson

STUDIEORGANISATÖR
Som studieorganisatör valdes
● Jörgen Lindell

INTRESSEORGANISATIONER DÄR VI HAR MEDLEMSKAP
● MIP (Malmö Ideella Paraplyorganisation)
● MMD (Malmö Mot Diskriminering)
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● Tillgänglighetsgruppen.se

VALBEREDNINGEN
Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes vid årsmötet
● Jörgen Lindell
● Niklas Norrman
● Tina Wronski-Petersen

ÅRSMÖTE SOM BEHANDLADE VERKSAMHETSÅRET 2019
Neuro Malmös ordinarie årsmöte 2020 var ett kombinerat fysiskt och
digitalt möte som hölls den 9 maj 2020. Totalt var 20 personer
närvarande sammantaget i föreningslokalen och digitalt via Zoom, 18 av
dessa var röstberättigade.

FÖRENINGSLOKALEN
Föreningen har en anpassad lokal på Ängelholmsgatan 6 vid
Möllevångstorget i centrala Malmö. Den är placerad på bottenplan och
har tre parkeringsplatser för rörelsehindrade utanför entrén. Lokalen
används bland annat för möten, studiecirklar, föreläsningar,
trivselkvällar och friskvård. Medlemmar kan även under telefon- och
öppettider komma in och hälsa på, få hjälp med något eller bara dricka
en kopp kaffe. Föreningslokalen delas med föreningarna: Autism och
Asperger, Afasi, Attention Malmö. Vidare har Tillgänglighetsgruppen.se
postadress Ängelholmsgatan 6.
Under första halvan av året slutfördes ombyggnation i kvarteret och
parkeringsplatserna för rörelsehindrade återinfördes på gatan utanför
föreningslokalen. Under andra halvan av året har fastighetsägaren
Victoria Park byggt om ventilationen i hela huset vilket inneburit att vi
inte hade tillgång till våra förrådsrum. Detta har lett till att vi inte har
kunnat snygga till och göra lokalen mysigare. Inköp av nya bord och
stolar samt övrig försköning av lokalen är planerat till 2021.

STYRELSENS VERKSAMHET
Det gångna året har varit en utmaning för styrelsen, minst sagt. Vi
inledde året med en konferensdag för att strukturera och fördela upp
styrelsens arbete. Styrelsens uppgift är att lyssna in medlemmarnas
önskemål och utveckla föreningsverksamheten genom att tänka nytt och
hålla en ekonomi i balans.
Inledningen av året präglades av initierade samarbeten, mellan
föreningarna i Skåne men också över länsgränserna i södra Sverige
genom projektet föreningsutveckling i södra Sverige. Även Neuros
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riksförbund var inne på denna linje och hade beslutat om att alla
föreningar skulle få en föreningsdator så att vi kunde bli mer digitala.
Covid-19 vände upp och ner på allt och vi kunde inte längre genomföra
aktiviteterna som vi var vana vid. Okänt och läskigt så fick vi införa helt
digitala styrelsemöten via Zoom, men vi antog utmaningen tillsammans.
Att utveckla våra aktiviteter var utmanande och spännande. Neuro
Malmö är verkligen satt på kartan med vår digitala sitt-zumba. Att
kunna erbjuda alla medlemmar i hela Sverige friskvård känns oerhört
värdefullt.
Digitala aktiviteter lockar inte alla och till en fjärdedel av våra
medlemmar hade vi inte ens en e-postadress. Därför ringde vi upp den
fjärdedelen av medlemmarna dels som medlemsvård, dels för att
erbjuda dem att prova de digitala aktiviteterna. Härliga samtal och en
hel del e-postadresser blev resultatet.
Vi genomförde, tillsammans med andra föreningar och genom förbundskansliets regi, utbildningar i Office 365 och GDPR. Alla dokument
strukturerades i Sharepoint vilket ökade tillgängligheten online och
underlättade när ledamöterna satt hemma.
Styrelsen har under året, i olika konstellationer, gjort SWOT-analyser
om demokrati, idéprogram, organisation och medlemskap samt etiskt
program. Detta resulterade i digitala utvecklingskonferenser som
anordnades av riksförbundet under hösten. Allt detta arbete är
förberedande inför kongressen 2021.
Riksförbundets presentation av Neurorapporten 2020 med fokus på
rehabilitering, skedde även den digitalt. En enkät om våra medlemmars
utsatthet av Corona utfördes. Det positiva med det digitala är att fler får
möjlighet att ta del av presentationerna utan att behöva resa.
Styrelsen har även deltagit i Funktionsstöds- och Fritidsförvaltningens
digitala utbildningar och sammankomster om föreningsverksamhet och
rapportering i Malmö stad.
Neuro Malmös styrelse har även kontaktat övriga lokalföreningar i Skåne
samt länsförbundet för att undersöka om det finns ett intresse av ett
samarbete mellan föreningarna för att dela erfarenheter och skapa
framtidens Neuro. Responsen var positiv och vi höll vårt första
gemensamma möte i januari 2020. På mötet deltog även den av
riksförbundet nyanställda föreningsutvecklaren i södra Sverige, Anette
Strandberg. Tillsammans vill vi fortsätta arbetet med att utveckla vår
organisation.

EKONOMIKOMMITTÉ
Neuro Malmö har haft en ekonomikommitté som drivit budgetarbetet. I
kommittén har redovisningsansvarig, internrevisor, kassör och vice
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kassör, ordförande och vice ordförande ingått. För att hela Neuro
Malmös styrelse ska ha en bättre kännedom så har styrelsen beslutat att
istället ha styrelsemöten med ekonomifokus vid varje kvartalsrapport
och inför kommande årsbudget.

KANSLI
Föreningen har en heltidsanställd kanslist, Niklas Norrman, som har sitt
kontor i föreningslokalen. Under slutet av verksamhetsåret har Neuro
Malmö även haft en person som arbetstränat på kansliet. Kollektivavtal
finns på arbetsplatsen samt policys som exempelvis berör arbetsmiljö,
likabehandling och lönesättning. Kanslisten hanterar den dagliga
administrativa driften med bland annat hantering av fakturor, fondansökningar samt post- och e-posthantering.
Neuro Malmö har telefon- och besökstider måndag till torsdag mellan
klockan 10 och 13. Det är kanslisten som sköter denna service. Det kan
röra allmänna frågor, anmälan till aktiviteter eller bara en social kontakt
för våra medlemmar. Aktiviteter betalas med bankgiro eller Swish och
det underlättar både för våra medlemmar och minskar vår egen
administration.
Personalansvariga har varit Caroline Elmstedt och Bengt Olsson samt
lokalansvarig Niklas Norrman.

KOMMUNIKATION OCH INFORMATION
Neuro Malmös medlemmar får information genom medlemstidningen
”NeuroBladet” som normalt sätt utkommer med fyra nummer om året.
Tidningen utvecklas och är bra marknadsföring eftersom den även
lämnas på Neurologen och träningsanläggningar som har fokus på
neurologi. Detta har även öppnat upp för att vi kan ta in annonser i
tidningen. På grund av pandemin och att aktiviteter har fått ställas om
så har det under större delen av året blivit fler och tätare utskick av vårt
nyhetsbrev ”NeuroAktuellt”. På detta sätt har senaste aktiviteterna
kunnat presenteras på ett lättillgängligt sätt med ett kalendarium som
medlemmen har kunnat sätta upp som kom ihåg på kylskåpet där
hemma.
Neuro Malmö har en hemsida Neuro Malmö | Välkommen till oss! som
uppdateras regelbundet. Det är en viktig informationskanal för oss för
att nå ut till medlemmar och allmänhet om aktuella aktiviteter och
intressepolitiska engagemang. På hemsidan finns en kalenderfunktion
där man kan se Neuro Malmös aktiviteter men även andra
lokalföreningars aktiviteter samt om den är fysisk eller digital.
Andra kommunikationskanaler är våra sociala medier Facebook och
Instagram. Styrelserepresentanter har genom föreningsutvecklings-
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projektet i södra Sverige kunnat genomföra digitala enskilda
utbildningar inom Facebook och Instagram för att framöver kunna
hantera föreningens konton på ett mer effektivt sätt.
För Neuro Malmö är det viktigt att vara en miljö- och kostnadsmedveten organisation för långsiktig hållbarhet. Digital kommunikation
genom e-post är betydligt snabbare och billigare än vanliga brev. I
början av 2020 saknade vi cirka en fjärdedel av våra medlemmars epostadresser. För att både uppmana till en mer digital kommunikation,
informera om våra digitala aktiviteter samt få en personlig kontakt med
våra medlemmar under pandemin så ringde vi upp dem. Detta
resulterade i att hälften av de medlemmarna registrerade en e-postadress i vårt medlemsregister. I våra utskick fortsätter vi att uppmana
våra medlemmar att tänka på miljön och anmäla en e-postadress.

PLANERINGSGRUPPEN
Under 2020 har planeringsgruppen fortsatt planeringen av Neuro
Malmös aktiviteter, träffar och event. Pandemin har gjort att vi har fått
tänka nytt och utvecklat aktiviteterna. Gruppen består av representanter
från styrelsen, kanslist samt andra engagerade medlemmar i föreningen.
Planeringsgruppen har träffats cirka en gång i månaden.
Information från planeringsgruppen har ingått som en punkt på styrelsemötena. Planeringsgruppen underlättar genom att planera och kostnadsberäkna aktiviteterna så att styrelsen har ett bra beslutsunderlag.
Genomförandet av aktiviteterna har sedan legat på aktivitetsansvariga.

TRIVSELGRUPPEN
Trivselgruppens uppgift är att fokusera på annat än våra diagnoser.
Även om diagnoserna upptar den mesta av vår tid så anordnar Neuro
Malmö aktiviteter som gör att man kan fokusera på annat en stund.
Detta sker bland annat genom träffar som pizzakväll, tacofest,
bingospel, frågesportskvällar med mera.
Trivselgruppen har träffats två gånger under början av året sedan har vi
tvingats ställa in med anledning av Covid-19. Träffarna har varit
förlagda till föreningslokalen. Sammankallande har varit Sonja Norrman
och Gunilla Vinciguerra.

DIAGNOSGRUPPER
Neuro Malmö har flera diagnosgrupper lokalt eller i samarbete med
andra föreningar. Det finns även en grupp som fokuserar på unga
vuxna.
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POLYNEUROPATI
Nätverket polyneuropati i Skåne är ett nätverk för medlemmar med den
neurologiska diagnosen polyneuropati samt för deras anhöriga.
Nätverket Polyneuropati i Skåne har träffats en gång i början av året i
föreningslokalen samt sedan en digital fikaträff under hösten, PNP fikaonline.
Nätverket i Skåne har även varit delaktiga i ett större samarbetsnätverk
för södra Sverige, PNP Syd.
Charcot-Marie-Tooths sjukdom, CMT, är en liten grupp inom polyneuropatier. En diagnosgrupp har bildats under året men eftersom sjukdomen
är ovanlig så är hela Sverige upptagningsområde. En gemensam helg för
gruppen arrangerades på Valjeviken. Neuro Kronoberg är sammankallande. Neuro Malmös medlemmar med CMT är välkomna att delta.
Gruppen har en egen Facebookgrupp samt arrangerar digitala träffar
regelbundet.
MS-GRUPPEN
Varje år får 1000 nya svenskar diagnosen Multipel skleros, MS. Intresset
för information om MS är därför ständigt efterfrågat. Just nu pågår ett
forskningsprojekt Hälsa och livskraft som handlar om träning och MS.
Första resultaten presenteras under andra halvan av 2021.
Neuro Malmö har en lokal MS-diagnosgrupp för medlemmar. MSgruppen i Malmö hann tyvärr inte ha någon träff under året innan
pandemin bröt ut.
Neuro Lundabygdens diagnosgrupp MS-snack ställde snabbt om sina
diagnosgruppsträffar till digitala och kunde då bjuda in hela
projektområdets medlemmar i södra Sverige. Andra onsdagen i varje
månad har de med en MS-diagnos kunnat erbjudas MS-snack som bjudit
på både härliga skratt och djupa samtal med ett gäng fantastiska
människor som delar mycket i och med deras gemensamma MSdiagnos. Neuro Malmös medlemmar med MS är välkomna att delta.
ALS-NÄTVERKET
Varje år får 200 svenskar diagnosen Amyotrofisk lateral skleros, ALS.
Det är en neuro degenerativ sjukdom som angriper de motoriska
nervcellerna och leder till förlamning och muskelförtvining. I många år
trodde man att ALS var en diagnos, men kunskapen nu är att det finns
minst 37 olika varianter av ALS som ger olika överlevnadstider. Allt från
något år till över 50 års liv med sjukdomen, såsom den brittiske vetenskapsmannen Stephen Hawking fick. Forskare i Umeå har hittat en
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antikropp som kan komma att bromsa sjukdomsförloppet vilket är
mycket positivt för framtiden.
Neuro Malmö har tillsammans med Neuro Lundabygden ett ALS-nätverk
i Skåne som har haft ett par träffar under året men tyvärr har även
pandemin ställt till det här. Nätverket ska dels stödja ALS sjuka och
deras anhöriga och dels informera sjukvården om ALS-nätverket samt
medverka till att kunskap om sjukdomen sprids.
Nätverket har genom Neuro Malmös representant, Claes-Göran Berndt,
deltagit i möte med ALS-teamen på sjukhusen i Lund och Ystad. En
representant från nätverket sitter i styrelsen för stiftelsen Roy Nylanders
ALS-fond.
UNGA VUXNA – EN GEMENSKAPSGRUPP FÖR UNGA MEDLEMMAR
Neuro Malmö försöker att vara attraktiv för medlemmar i alla åldrar och
därför har vi en grupp, Unga vuxna, för medlemmar mellan 20 - 40 år
som har en neurologisk diagnos. Gruppen som är länsomfattande vänder
sig även till anhöriga, vänner och andra intresserade. Med anledning av
pandemin har inga träffar skett under året.
I december skickades det inom föreningsutveckling södra Sverige ut en
enkät till medlemmar inom projektområdet som var 35 år och yngre.
Syftet med enkäten var att kartlägga samt mer på djupet förstå vad
som engagerar medlemmar under 35 år. Med materialet ska en strategi
utvecklas för att både öka antalet medlemmar under 35 år samt locka
fler att bli engagerade i föreningslivets verksamhet.

NEURO MALMÖS AKTIVITETER 2020
Ett år som präglats av Covid-19 men som fått oss att tänka nytt och
ställa om våra aktiviteter. En liten film om våra aktiviteter under 2020
finns här Neuro Malmö 2020.
VÅRMIDDAG OCH JULMIDDAG
Vi planerade för den årligt återkommande vårmiddagen på restaurang
Kajuteriet i småbåtshamnen på Limhamn men fick tyvärr avboka på
grund av pandemin. Julmiddagen var traditionsenligt bokad på Chilla & P
i Malmö men även den fick vi avboka på grund av rådande restriktioner.
TORSDAGSTRÄFFAR
Neuro Malmö erbjuder torsdagsträff med fika varje torsdag mellan
klockan 13–15 i föreningslokalen. I början av 2020 anordnades träffarna
men fick sedan ställas in på grund av Covid-19 restriktioner. Efter
sommaren när smittan i Skåne var något lägre så hade vi några
torsdagsträffar. Aktiviteten är kostnadsfri och mycket populär. Detta är
en möjlighet för våra medlemmar att träffas. Diskussionerna brukar
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handla om allt från att tipsa varandra om lösningar i vardagen till att
diskutera mat, film och musik. Vi har även uppmanat medlemmarna att
ta med sin mobil eller surfplatta så att de som önskat kunnat få teknisk
hjälp för att kunna delta i våra digitala aktiviteter.
NEUROPROMENADEN 2020
För att uppmärksamma att en halv miljon svenskar lever med en neurologisk diagnos går eller rullar vi tillsammans varje år för att samla in
pengar till forskning och rehabilitering. Ursprunget till Neuropromenaden
kommer från den kanadensiska MS-promenaden som samlar in miljoner
dollar varje år. I Sverige har den anordnats sedan 2015.
Neuropromenaden 2020 var viktigare än någonsin. Många med
neurologisk diagnos ingår i riskgrupp för covid-19 och vi kunde därför
inte gå tillsammans i grupp, men vi ville fortfarande göra skillnad. Det
landsomfattande evenemanget fick därför bli digitalt via plattformen Gå,
rulla eller spring! | Neuroförbundet. Neuro Malmö startade där ett lag
"Neuro Malmö - vi ställer inte in vi ställer om". Varje deltagare deltog på
egen hand genom att gå eller rulla en valfri sträcka samt ge en gåva till
forskning om neurologiska diagnoser. Vårt lag tävlade mot de andra
lagen i Sverige. Neuro Malmös lag hamnade glädjande på topp tre och
bidrog till en ljusare framtid för människor med neurologisk diagnos.
ZUMBA GOLD
Under 2020 har vi fortsatt att erbjuda friskvårdsaktiviteten Zumba Gold
med vår ”Zumbafröken” Ljubica Petrovska. Det är en lågintensiv
dansbaserad gruppträning som utförs främst sittandes till härlig
medryckande musik med danssteg inom bland annat salsa, tango, vals
och disco. Snabba rytmer varvas med lugnare för att erhålla konditionsoch intervallträning. I början av året hade vi som vanligt träningen i vår
föreningslokal där vi kunde avsluta med att vara lite sociala och dricka
en uppfriskande smoothie tillsammans.
När Covid-19 drabbade världen fick vi ställa in de fysiska aktiviteterna
och tänka nytt. I slutet av mars kunde vi därför erbjuda en digital sittzumba som tämligen spred sig som en löpeld i hela Neuro Sverige. Det
positiva med digital aktivitet är att du kan delta oberoende var du
befinner dig och därför kunde vi erbjuda alla medlemmar i hela Sverige
att delta. Varje vecka, med endast ett par veckors uppehåll har vi tränat
digital sitt-zumba tillsammans med medlemmar från Luleå i norr till
Ystad i söder. Grand final var på julafton med jultema.
Grundtanken är att alla rör på sig efter bästa förmåga och att vi har
roligt tillsammans. Radiohjälpen uppmärksammade även vår sitt-zumba
i TV-programmet ”En kamp tillsammans”. Länk till programmet En kamp
tillsammans | SVT Play inslaget är cirka 25 minuter in i programmet.
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BASSÄNGTRÄNING
Varmvattenträning är en skonsam träningsform där kroppen känns lätt
och leder kan mjukas upp. Många upplever även varmvatten som smärtlindrande. Neuro Malmö har tillsammans med våra erfarna ledare Anna
Näslund och Stellan Iry Persson erbjudit roliga gruppträningspass i
varmvattenbassäng till medryckande musik. Rörelserna kunde anpassas
efter deltagarnas egna förutsättningar. Vi tränar i en anpassad
rehabbassäng i Malmö där det finns både trappa och lift ner i bassängen.
Under året har vi anpassat gruppens storlek och rutiner kring rådande
Covid-19 restriktioner.
MEDIYOGA
Under första delen av 2020 fortsatte vår uppskattade friskvårdsaktivitet
MediYoga. MediYoga definieras som en form av en helhetsträning som
stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nervoch hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet
och styrka. På grund av Covid-19 fick vi ställa in den aktiviteten under
resterande 2020. Tyvärr kunde vi inte hitta ett digitalt alternativ
tillsammans med ledaren men hoppas kunna återuppta aktiviteten under
2021. Neuro Malmös medlemmar har kunnat delta i digital Holiyoga som
arrangerats av Neuro Kalmar län.
NYFIKEN PÅ MINDFULNESS
Mindfulness handlar om att leva i nuet, ta kontroll över känslor och göra
medvetna val. Att vara ”mindful” är ett förhållningssätt som uttrycker
att vi är vakna och uppmärksamma på det som sker i nuet, utan att
bedöma det. 10 minuters träning om dagen har positiva effekter på
bland annat stress, utmattning och sömnstörningar. Mindfulnessträning
är som att ”gå på gym med hjärnan”-steg för steg i egen takt och
utveckla koncentration och förmåga att fokusera på det du vill när du
vill.
Nyfiken på mindfulness är digitala ”prova på” pass som vi erbjudit
flertalet gånger under året tillsammans med Therese Blunck och Jimmy
Pettersson från företaget BryDig. Även här har vi kunnat erbjuda
medlemmar i Sverige att delta om det funnits plats.
Under hösten hade vi ett tillfälle med mindfulness i naturen. En härlig
höstdag i en park i Malmö där vi träffades för att ta in mäktigheten av
de gamla ekarna och skönheten i säsongens sista blommor. Lyssna på
stadens surr och naturens tystnad. Den enes upplevelse är inte mer rätt
än någon annans.
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ÖVRIGA FÖRENINGSAKTIVITETER
Neuro Malmö abonnerade FIFH-hallen i Malmö en dag i februari.
Neuros medlemmar och anhöriga kunde då prova på olika parasporter
såsom boccia, rullstolsbasket, bordtennis och el-hockey. Personal fanns
på plats för att visa och guida. FIFH Malmö informerade även om sin
rullstolsakademi - kursen där du lär dig att hantera din rullstol.
I början av mars hann vi med två föreläsningar. Den första var
”Elefanten i rummet” där Maria Bergsten från Wellspect berättade om
neurologiskt påverkad blåsa och tarm samt visade produkter som kan
underlätta i vardagen. Reneé Torndahl från CercaDeTi Rehab berättade
om hur det är att leva och resa med neurogen tarm- och blåsstörning.
Den andra föreläsningen var ”Möllevången i mitt hjärta — personer
och händelser ur Möllevångens historia”. Jeanette Rosengren
förläste med inlevelse och visade bilder på författare, snickare,
arkitekter, torgmadamer och en statsminister som bott och verkat i
kvarteren runt vår föreningslokal. Stadsplanering, politisk kamp och
folkets nöjen berördes med ett lokalhistoriskt perspektiv.
Neurodagen, 3 oktober bjöd Neuro Malmö in till en eftermiddag på
Scandic Triangeln i Malmö som även live-sändes digitalt. Det blev
smakprov på aktiviteter som sitt-zumba, stresshantering, högkänslighet,
mindfulness och rörelseglädje med fysioterapeut. Vi pratade även om
vad vi gör för att anpassa vår verksamhet med anledning av Covid-19.
Den 6 oktober är det internationella anhörigdagen. Varje år anordnar
Malmö stad en anhörigdag där Neuro Malmö brukar delta. I år ställdes
evenemanget in med anledning av pandemin.
Många av oss lever med olika typer av smärta. I december höll Kent
Revedal en föreläsning ”strategier för smärthantering” där han
beskrev vad smärta är, vad den gör med våra kroppar samt hur vi kan
hantera smärta. Har vi långvarig smärta så är det troligt att vi mött
vården men inte fått något som tar bort smärtan. Det som då återstår är
att hitta bra strategier för att hantera smärtan och få ett så bra liv som
möjligt i alla fall. Kent Revedal är ryggmärgsskadad och en av Neuros
diagnosombud. Han har gett ut två böcker varav den senaste heter
”Leva med långvarig smärta - strategier för bättre livskvalitet”. Här kan
du läsa mer om böckerna Smärta och livskvalitet.
Neuro Malmös traditionella luciatåg uppträder vanligtvis under
julmiddagen. I år skulle luciaföljet uppträda digitalt men ändå kunna ge
våra medlemmar möjlighet att lyssna på vackra och stämningsfulla
sånger. Efter luciatåget planerades även för en digital quiz med juliga
frågor och frågor om bland annat musik, geografi och mat. I sista stund
ställdes luciatåget in på grund av Covid-19 men quiz genomfördes.
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UTFÄRDER
Bussresor till Ullared genomfördes både i mars och i oktober. Där
handlade vi billigt och passade på att stärka gemenskapen som finns
inom Neuro Malmö. Detta är mycket uppskattade dagsutfärder och ett
sätt för många medlemmar att kunna komma iväg och handla.
Rekreationsresan ”ett aktivt liv”, 30 augusti – 2 september, var fyra
dagar på Valjeviken | Folkhögskola i Sölvesborg. Här provade vi olika
träningsformer utomhus, vattengympa, qigong, rullstolsteknik,
handikappidrott, mediyoga, och segling. Underbart väder och härligt
umgänge var läkande både för kropp och knopp.
Vi arrangerade en mycket uppskattad och populär höstresa i nordvästra
Skåne en dag i slutet av september. Vi besökte bland annat vackra
Sofiero slott och parkträdgård, Kvibille Gästgivargård och Killeröd med
utsikt över natursköna Kullaberg. En utflykt som både tillfredsställde
smaklökarna och vackra intryck.
De utfärder som genomfördes hade vi med anledning av Covid-19 bokat
extra buss för att alla skulle kunna hålla avstånd under färden. Tyvärr
tvingades vi ställa in både vårresan,”ut i det blå” och julresan till
Tyskland med anledning av pandemin.

ÖVRIGT
● Våra medlemmar har haft möjlighet att boka medicinsk fotvård till
ett reducerat pris. Christina Isacsson från Tinas små fötter har
kommit till föreningslokalen en till två gånger i månaden under
året.
● En medlem i Neuro Malmö har varit kursledare i Afasiföreningen i
Skånes målargrupp. Under 2020 har även Neuro Malmös
medlemmar erbjudits att delta men tyvärr har ej gruppen kunnat
träffas så många gånger med anledning av Covid-19. Att öka
samarbetet mellan föreningarna som hyr in sig i föreningslokalen
är positivt.

TILLGÄNGLIGHETSGRUPPEN.SE
Neuro Malmö ingår i föreningen ”Tillgänglighetsgruppen.se”. Andra
medlemmar är bland annat är RTP, DHR, FSDB och Vår Omtanke.
”Tillgänglighetsgruppen.se” arbetar för alla med funktionshinder i
regionen. Sverige lever inte upp till FN:s regler om att inkludera
människor med funktionsnedsättning, delaktighet och jämlikhet. Därför
är ett av målen med gruppen att få otillgänglighet att klassas som en
diskrimineringsgrund. Gruppen testar tillgängligheten på olika platser
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såsom apotek, köpcentrum och restauranger. Vill man ta del av deras
arbete så finns det både en hemsida Välkommen till
Tillgänglighetsgruppen.se och en Facebookgrupp.

INTRESSEPOLITIK
Neuro Malmö är en lokalförening och det intressepolitiska arbetet har
därmed fokus på kommunala frågor. Vi finns representerade i Malmö
stads råd för funktionshinderfrågor och det möjliggör för oss att ha
direkt kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. Rådet har funnits
i 50 år och är placerat under Kommunstyrelsen i Malmö stad. Rådet är
ett organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och
företrädare för organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning. Frågor som hanteras i rådet är bland annat fysisk
tillgänglighet till offentliga lokaler såsom affärer och restauranger, LSSoch hjälpmedelsfrågor samt färdtjänst. Caroline Elmstedt är Neuro
Malmös representant i rådet.
I början av året träffade vi regionpolitiker i Region Skåne för att
diskutera nyttan med ridhabilitering även för vuxna.
I slutet av året anordnades ett nationellt webbinarium inom Neuro om
samverkan för bättre rehabilitering. Vad gör föreningarna idag? Vad kan
vi lära av vad varandra? Vad kan riksförbundet stötta med? Neuro
Malmö gick även ut med en förfrågan till medlemmar om det finns
engagemang för att nästa år jobba vidare tillsammans med denna fråga.
Responsen var mycket positiv.

FÖRENINGSUTVECKLINGSPROJEKT SÖDRA SVERIGE
I januari 2020 påbörjades ett två år långt projekt i Neuro södra Sverige.
Projektledare är Anette Strandberg. I projektområdets sex olika län finns
det totalt 16 lokala Neuroföreningar och 4 länsförbund. Projektet ska
bland annat stödja föreningarna inom verksamhetsutveckling och
föreningsekonomi, vägleda kring medlemsrekrytering och hur man
behåller medlemmens intresse. En viktig del i projektet är stöttning i
opinionsarbetet samt att skapa en god samverkan med vården.
En fantastisk bieffekt är att vi lär oss utav varandra i de olika
föreningarna och skapar olika samarbeten.
Inom projektet har det skapats en uppsjö av olika aktiviteter som alla
Neuro Malmös medlemmar har kunnat ta del av. Digital påskkonsert
med trubadurer, föreläsningsserie med psykolog Anneli Skogsberg
gällande “Känslomässig hantering i coronatider”, holiyoga, akvarellkurs,
pyssel och fikaträffar för att nämna några.
Representanter från Neuro Malmö var även med på projektets kick off i
Valjeviken. På kick offen fick vi inspiration till egen utveckling genom att
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ta del av andra föreningars arbete och dela med oss av vårt eget arbete.
Ämnena var bland annat effektivare styrelsearbete från Neuro
Kronoberg, Neuro Malmös presentation om Neuro i stort och smått –
introduktion till förtroendevalda och engagerade, Neuro Kalmar läns
medlemskartläggning samt om digitala diagnosnätverk från Neuro
Lundabygden. Fokus låg på hur man samskapar mellan föreningarna.

NEURO SKÅNE
Neuro Malmö ingår som lokalförening i länsföreningen Neuro Skåne.
Ordinarie ledamot i styrelsen har varit Jörgen Lindell. På Neuro Skånes
ombudsmöte i Lund samt digitalt den 30 maj 2020 representerades
föreningen av Caroline Elmstedt, Yvonne Rambring, Jörgen Lindell,
Gunilla Vinciguerra, Winnie Svendsen, Jonatan Engman, Claes-Göran
Berndt och Niklas Norrman.
Under året har vi startat samverkan Skåne som består av
representanter från de olika lokalföreningarna samt länsföreningen.
Samverkan har varit den återkommande punkten och tre arbetsgrupper
har bildats för att fokusera och dela erfarenheter om en specifik fråga.
Grupperna fokuserar på tillgänglighet, fonder och gemensam
Neurotidning.
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ANSLAG OCH GÅVOR
Ett stort TACK till alla stiftelser, fonder och privatpersoner som bidragit
till vår verksamhet. Utan era ekonomiska bidrag hade vår förening inte
kunnat erbjuda medlemmarna de aktiviteter och service vi gör idag. Än
en gång hjärtligt tack.

TACK
Neuro Malmö är en aktiv förening i Malmö och Covid-19 gjorde ingen
skillnad. Tack för att du som medlem håller i och håller ut under hela
denna pandemi. Tack för att du är nyfiken och har vågat prova nya sätt
att delta i aktiviteter. Tack för att du ger oss feedback kring vad du vill
ha mer respektive mindre av. Tack för att du talar om för oss hur vi kan
locka dig att prova den digitala världen.
Neuros gemensamma värdegrund är ”framtidstro, trovärdighet och
enkelhet”. Vidare är Neuros vision – ”Ett samhälle där människor med
neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla
andra”.
Vi hoppas på ett bättre 2021 och att du som medlem känner dig
välkommen till våra olika aktiviteter, såväl fysiska som digitala. Det är
tillsammans som vi skapar vårt Neuro Malmö.
Malmö 8 februari 2021
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