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NEURO KARLSKOGA-DEGERFORS

Ytterligare ett är har gott och det är äter dags for vårt årsmöte.
I år kommer mötet ske digrtalt pga. rådande pandemiläget.

Vi samlas till årsmötesforhandlingar
Lördagen den 27 mars k1.15:00, via Zoom.

Årsmöteshandlingarna läggs upp på hemsidan.

För att kunna delta digitalt i Zoom-mötet behöver du ha en
dator med webbkamera och mikrofon eller en

smartphone/surfplatta. Har du inte detta så går det även att
delta via telefon.

Anmäl tillZoom-mötet: Senast22l3 till via
anmälningsformuläret.

*Länken till mötet e-postas ut efter anmälan.
*Telefonnummer, mötes-id och lösenord fär du efter anmälan.

OBS ! ! Dyker det upp frägorlproblem runt mötet kontakta
Petra Nilsson tel: 070 -734 83 80 så ska jag forsöka hjälpa till.

Teknisk support PJ Tjärnberg0760-017 037.
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Vägledning - Zoom-möte

Om du använder dator:

1. Du klickar på länken som du fått i mejlet.
2. Det öppnas en ny sida i din webbläsare och en ruta kommer upp.

Du väljer "Open Zoom.us".
3. Zoom öppnas och det kommer upp en ny ruta.

Välj "Join with computer audio". Man får vänta på att bli insläppt.
4. Se til! att du hör mötesvärden när du anslutit till mötet, då vet du att allt

fungerar.
5. Din mikrofon är automatiskt avstängd när du ansluter ti!! mötet. Om du vill

säga något,
klickar du på mikrofonsymbolen i nedre vänstra hörnet.

Om du använder telefon:
(observera att rösten tala engelska)
1. Slå något av de telefonnummer du fått och avsluta med #
2. Slå mötes id och avsluta med #
3. Slå lösenord och avsluta med #
4. Vänta på att bli insläppt i mötet.
Om nifår problem vid inloggning är nivälkomna att kontakta PJ Tjärnberg,
mobil 0760 OL7 037.



Dagordning till Årsmötet
27 mars 2021- k|.15:00 Zoom-möte

Årsmötesä rend e n:

1.. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av 2 personer jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av 2 rösträknare vid mötet.
5. Upprättande och justering av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat.
8. Verksamhetsberättelse för år 2020.
9. Ekonomisk årsredovisning för är 2020.
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Behandling av eventuella motioner.
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan för år 2021.
13. Beslut om budget för år 2021,.

14. Beslut om kostnadsersättning tillstyrelsen under 2021 med 21,00: - som delas på
ordförande, kassör och sekreterare. Förbrukningsmaterial ersätts mot uppvisande av
kvitto.

15. Val av:

a) ordförande för ett år
b) 3 ledamöter för två år
c) 1 suppleant för ett år
d) 2 revisorer för ett år
e) Val av l- ombud till Digital Kongress Neuro Riks i september
f) 3 ombud till Neuro Örebro länsförbunds Ombudsmöte i april
g) 1 ombud till Funktionsrätt Kga-Dfs ombudsmöte i april
h) 1 ombud till Neuroförbundets Digitala Kongress i september
i) valberedning för 2022

16. Övriga ärenden

Karlskoga februari 2021
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅN ZOZO

NEURO KARLSKOGA-DEGERFORS

STYRELSE
Styrelsen har bestått av:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleant

Revisorer ordinarie

Revisor suppleanter

Ordinarie
))

,,

Tomas Ericsson
Ann-Marie Rydh
Petra Nilsson
Conny Eriksson
Dan Klarström
Mari-Louise Appel
Susanna Johansson

Kjell Johnsson
Lonny Andersson
Lise-Lotte Forshufvud
Vakant

S§rrelsen har haft 4 protokollförda s§rrelsemöten.

MEDLEMMAR

Antal medlemmar vid årsskiftet var totalt 78 stycken.

OMBUD

NEURO ÖREBRO LÄNS OMBUDSMOTE
Ann-Marie Rydh
Bengt Salomonsson
Dan Klarström

FUNKTIONSRÄTT KGA-DFS OMBUDSMOTE
Mari-Louise Appel

VALBEREDNING (2021 å,rs va1)
Sammankallande Lise-Lott Eriksson

Ann-Marie Rydh

Årsmötet hölls i föreningslokalen Skogsrundan 2 A den 7 mars.
Efter mötesförhandlingarna samlades deltagarna till en trevlig vårfest.
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Medlemsaktiviteter
o Den 7 /3 Värfest efter årsmötet.
. Pga. Covid-19 Pandemin så har föreningsaktiviteter legat vilande

fr.o.m. mars månad.

Styrelse- och kanslist aktiviteter
Att inspirera till delaktighet i temadagar, informationsträffar, rehabilitering-
och rekreationsaktiviteter, festligheter resor mm.

o Tomas sitter som ordförande och Petra som ledamot i Funktionsrätt
Kga-Dfs.

o Tomas sitter som ordinarie och Petra som ersättare i RFF, Rådet för
funktionshinderfrågor i Karlskoga Kommun.

o Petra, Tomas eller Ann-Marie ingå,r i samrådsgruppen på Karlskoga
lasarett

o Tomas är ordförande i styrelsen Neuro Örebro Länsförbund. Tomas
sitter även med som kassör i Stiftelsen NHR Örebro
Rehabiliteringsfond.

o Petra jobbar som Kanslist på Neuro Orebro Iänsförbund och sitter
även med som sekreterare i Stiftelsen NHR Örebro Rehabiliteringsfond.

o Petra är vald som ledamot i Neuroförbundets Riks, Kongressperiod
20t8-2021.

o Mari-l,ouise ingår i Vuxenhabiliteringens Brukarråd och Tomas i
Kundforum Länstrafiken, Centrum för Hjiilpmedel, RFF Region Örebro
län och ordinarie i referensgruppen för RFF.

o Petra sitter med som ersättare i Referensgruppen för RFF och
Kundforum för Länstrafiken.

o Petra har deltagit i Digitala Utvecklingskonferenser, Ordförande och
Förbundsstyrelsefika som ledamot i Förbundss§rrelsen. Här togs det
upp frågor och det diskuterades runt Neuroförbundets framtida arbete
inför Kongressen2O2l. Petra har även deltagit i digitala Kanslifika och
Holyoga.

NEURO Kga-Dfs Tränlngsgrupp
Neuro-s Tråiningsgrupp tränade i år fram tom att man stängde pga. Covid-lg
i mars månad. Under resten av året har all denna verksamhet legat nere.

Ekonomi
Under det gångna året har s§rrelsen inte kunnat leva upp till den framtagna
Verksamhetsplanen pga. Covid-19 pandemin. Al1a aktiviteter har avbokats.

. De fonder och stiftelser som beviljat bidrag till aktiviteter som var tänkta att
genomföras har tått meddelat att vi inte kan lösa ut. Fonder/Stiftelser som
är meddelade är, Neurofondenl, Radiohjrilpen, Norrbacka Eugenia stiftelsen.

Ötrrigt
Styrelsen har försökt att bevaka förändringar i samhället som berör
funktionshindrade. Vi har även försökt följa utvecklingen när det gäller
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forskning inom de neurologiska sjukdomarna. Det tir viktigt att den s§rrelse
som väljs för år 2O2L fortsätter denna bevakning för att kunna informera
och hjälpa våra medlemmar. Vi har även följt utvecklingen runt Covid-19
pandemin för att kunna svara på frågor som ev. medlemmar haft och velat
ha ett förtydligande kring.

Styrelsen tackar medlemmarna för det år som gått och önskar den nyvalda
styrelsen lycka till med god förhoppning om ett lugnare ar i Covid-19
pandemins spår.

Karlskogajanuari 2027

,MA' Petra Nilsson
Sekreterare

c,?
Tomas Ericsson
Ordförande

Dan Klarström
Ledamot

Ann-Marie Rydh
Kassör

6w'dot * q/il
Conny Eriksson
Ledamot

Mari-Louise Appel
Ledamoter.,VM q$-'L- hu,l

Susanna Johansson
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NEURO 3

Räkenskapsär: 20-0 I -0 I - 20-12-3 1

Resu ltatenhet: Hela foreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-3 i

Resultatrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

1

2t-02-25

Senaste vernr: 44

Perioden Ackumulerat

Rörelsens intäkter mm
Övriga rörelseintäkter

3989 Övriga erhållna bidrag 17 026,00 t7 026.00
3998 Inbetalningar av deltagare vid aktiviteter 6 050,00 6 050,00

S:a Ovriga rörelseintäkter 23 076.00 23 076"00

S :a Rörelseintåikter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och ltimödenheter mm

4010
4120
4129
4131

23 076,00 23 076,00

Inköp av varor och material
Tråinings material/anonser
Sryrelse (möteskostnader)

-1 95.85
-4 3 12.00
-1 126,00

- 195,85
-4 3 12.00
-t 126"00
-4 804.05Fester- sammankomster. material -4 804,05

S:a Råvaror och ftimödenheter mm -10 437,90 -10 437 90

Bruttovinst

Övriga externa kostnader

t2 638,10

-l 750,00
-7 885.00
-r 463,00

l2 638.10

- I 750.00
-7 885,00
-1 463,00

5010
6110
6570

Lokalhyra,Medlemsavgift
Kontorsmateriel
Bankkostnader

S:a Ovriga externa kostnader

Personalkostnader
7011
7012

Revisor arvode
Sfyrelsearvode

- 1 I 098,00

-500,00
-2 100.00

-r l 098,00

-500"00
-2 100.00

S:a Personalkostnader -2 600.00 -2 600"00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -24135.90 -24 135.90

Rörelseresultat fiire avskdvningar -r 059.90 -l 059.90

Rörelseresultat efter avskrivningar -r 059.90 -1 059.90

Rörelseresultat ftire finansiella intäkter och kostnader -r 059.90 -l 0s9.90

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -l 059,90 - l 059,90

Resultat fiire bokslutsdispositioner och skatt -1 059,90 -l 059.90

Resultat ftire skatt -1 059,90 -r 059"90

Beriiknat resultat -1 059.90 -l 059.90



NEURO 3

Räkenskapsar: 20-0 1 -0 I - 20-12-3 I

I{csultatenhet: Hela loreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-3 I

Balansrapport
Preliminär

Sida:

Utskrivet:

1

2t-02-25

Ing balans

Senaste vernr: 44

Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgangar

Kassa och bank
I 91 0 Kassa 1 627.00 -490.00 i 137.00

1930 Företagskonto/checkkonto/affiirskonto 243 513.56 -569.90 242943"66
1940 Övrigabankkonton ,f': .,:': , 121 172.88 0.00 l2l 172,88

S:a Kassa och bank 366 313.44 -l 059.90 365 253.54

S :a Omsättningstillgångar 366 313.44 -l 059.90 36s 253,s4

S:ATILLGÅNGAR 366 313.44 -1 059.90 365 253"54

BERÄKNAT RESULTAT**+ 366 313.44 -l 059,90 365 253.54



Revisionsberättelse

NEURO Förbundet

Karlskoga - Degerfors

U nderteckna nde revisorer, utsedda att gra nska föreningens rä ke nska pe r,

får härmed efter fullgiord uppdrag avge följande revisionsberättelse

över verksamhet avsedd är 2O2O

Fullgörande av vårat uppdrag, har vi taget del av kassörens handlingar

och bokföring som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och

förvaltning, samt granskat räkenskapen.

Då granskningen ej givet anledning till anmärkning beträffande skötsel

av föreningens räkenskaper eller i övrigt, föreslår vi årsmötet att

bevi lja styre lse n a nsva rsf ri h et för verksa m hetså ret 2O2O

3,§ /"
Karlskogaden /L 2OZl

Revisorer:

4-r%h*L'i
/^vJln.i ^j/t? rl 4 .:l t, t,
LonnV Andersson Kjell Jonsson
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Neu ro Karlskoga-Degerfors

Förslag till VERKSAMHETSPLAN 2o21 -2022

S§relsen planerar att ha 4.6 styrrelsemöten under året.

Vi vill inspirera våra medlemmar att delta i de arrangemang som
anordnas av Lokal- och Länsförening€hr Funktionshinderförbunden
(temadagar, föreläsn ingar, stud iecirkla r, undertrål I n ing, utflykter,
resor och festligheter mm.) Vi vill även inspirera våra medlemmar att
delta i aktiv rehabilitering.

Aktiviteter för medlemmar under året;

. Träningsgruppen måndagar Karlskoga lasarett

. Rekreation-och Rehabiliteringsresa

. Dagsutflykter

. Arsmöte

. Vår-Sommar-höstfest

. Kräftskiva
o Neurodagen
. Hjälpmedelsdag
o Julfest
. Föreläsningar
o Studiecirklar
r Lunchträtlan
o Trivselgruppsträff
o Pubkväll
o Filml«väll
. Naturreseruatutflykt

Aktiviteter för sQrrelsen;

o Delta i RFF, Rådet för funktionshinderfrågor, Karlskoga och
Degerfors

o Ordförande- och s§relsemöten Funktionsrätt Kga-Dfs
o Neuro örebro Länsförbund ombudsmöte
. Samrådsmöten Karlskoga lasarett



. Vårmarknad på Karlskoga lasarett
o Marknadsföra oss i samhället
o Neuro- och Hiälpmedelsdagen
o Konferenser
. Utbildningar
. Opinionsbildning

Vi skall genom vår kontaktfunktion i
Funktionshinderorganisationerna, RFF och Neuro läns- och
riksorganisation, §amrådsmöten Karlskoga lasarett arbeta för att
våra medlemmar får ett så bra liv som möiligt.

Neuro är en ideell och oberoende organisation specialiserad på
neurologi. Vi finns för att ge vära medlemmar och andra intresserade
information, stöd och framtidstro.



Budget för Neuro Karlskoga-Degerfors 2021,

I ntä kte r

lnbetalningar av deltagare vid

a ktiviteter

Gåvor/Bidrag

Utsifter

Ad m in istration

Bilersättning

Medlemsträffar

Träning

N eu rodagen

Loka Ihyra

Utbildning

U ppva ktn i ng/Kondolea ns

Rekurationsresa

4s.000

100.000

1,45.000

15.000

5.000

30.000

20.000

9.000

4.000

3.000

4.000

55.000

r45.000


