
NEURC) 
Kalmar länsförbund 

VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
2020-01-01 -- 12-31 

Neuro är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. 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. Neuro har 
ca.13 000 medlemmar i Sverige. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer 

spetsforskningen inom neurologi. 
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Diagnoser 

Neurologi omfattar sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. Det 
finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och den 
medicinska utvecklingen går snabbt framåt. Neuroförbundet är en intresseorganisation för alla 
som lever med neurologiska diagnoser samt närstående. Oavsett diagnos har vi mycket 
gemensamt. Förbundet har olika diagnosgrupper och diagnosstödjare, som man kan kontakta 
direkt via e-post eller telefon via förbundskansliet. 

Via förbundets hemsida www.neuro.se kan medlemmar få fördjupad information om olika 
neurologiska diagnoser samt nyheter. 

Neuroförbundets uppdrag består av tre delar 

1. Stöd till medlemmar 
2. Att bidra till forskning genom insamling 
3. Opinionsbildning 

Neuroförbundet finns på lokal- läns- och riksnivå. 

Länsförbundets verksamhet bör i huvudsak inriktas på att 

som intresseorganisation, tillsammans med riksorganisationen och lokalföreningar, verka för 
att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall fä sina 
behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor 

som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan på landstingsnivå eller 
motsvarande 

genomföra J-2 möten per år för att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de i länsförbundet 
anslutna föreningarna 

arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor 

(Ur.drag/rån stadgar antagna av länsforhundet 2018) 
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Länsförbundet har haft följande uppdrag 2020 

Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg 
Styrelsen 
Valberedningen 
Valberedningen, sammankallande 

Funktionsriitt Kalmar län 
Styrelsen 
Valberedningen, sammankall ande 
Valberedningen 

ABF 
Studieorganisatörer 

Jan-Olof Torstensson 
Krister Ekström 
Annette Ranvik 

Krister Ekström 
Monika Brinkenfeldt 
Annette Ranvik 

Monika Brinkenfeldt 

Funktionshinderrådet i Kalmar län (regionen) 
Ledamot, ersättare 
Ledamot, ersättare 

Kerstin Johansson, Funktionsrätt Kalmar län 
Krister Ekström, Funktionsrätt Kalmar län 

Antal medlemmar 

I Kalmar län finns två föreningar, Kalmar och Västervik, och ett länsförbund. Länsförbundet 
hade vid årsskiftet 295 medlemmar (Kalmar 164 och Västervik 131) Antalet medlemmar i 
Sverige är ca 13 000. 

Lokaler 
Länsförbundet höll sitt årliga ombudsmöte digitalt. 
Föreningens handlingar förvaras i Kalmar lokalförenings rum på Funktionsrätt Kalmar läns 
kansli i Kalmar. Vi har även arkiverat en del handlingar hos Kalmar Folkrörelsearkiv. 

Styrelsen har bestått av 

Krister Ekström 
Rosita Ottosson 
Annette Ranvik 
Kerstin Johansson 
Bo Alvin 
Britt Manfredb 
Gunnie Håkansson 
Monika Brinkenfeldt 
Anne Eriksson 

Ordförande 
Vice ordförande 
Kassör, vice sekreterare 
Sekreterare 
Ledamot 
Ersättare 
Ersättare 
Adjungerad 
Adj ungerad 

Kalmar 
Västervik 
Kalmar 
Kalmar 
Västervik 
Västervik 
Kalmar 
Kalmar 
Kalmar 

Revisorer: Jan-Olof Torstensson , Kalmar, och Anne-Mari Andersson, Västervik 
Valberedning: Föreningarna i Kalmar och Västervik välj er sina representanter på respektive årsmöte. 
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Aktiviteter och arrangemang under året 

Våra aktiviteter har sett annorlunda ut detta år på grund av restriktioner med anledning av 
Coronapandemin. En del planerade aktiviteter har ställts in, som till exempel Medlemshelg på 
Corallen och resan till Va(jeviken. Andra, som genomförts digitalt, har tillkommit. Som till 
exempel Hoh),oga. Det frurns även en mängd aktiviteter och föreläsningar som erbjöds av 
andra föreningar, till exempel Sitt-Zwnba. Nästan samtliga av våra styrelsemöten har också de 
genomförts digitalt:. 

Tidpunkt 

Mars 

April 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Åtta möten 
Tre möten 
Åtta möten 
Fyra möten 

Arrangör/aktivitet 

Funktionsrätt Kalmar län - Årsmöte 

Neuro Kalmar län - Ombudsmöte 

Kickoff på Valjeviken (och digitalt) 
i projektet Föreningsutveckling 

Neuro Kalmar län-Planeringsdag för 2020 

Region Kalmar län - Budget- och 
planeringsinformation vid två tillfällen, 
med majoriteten resp. oppositionen 

Dialogmöte med majoriteten (S, L, C) i 
Region Kalmar län 

Neuro riks - Utvecklingskonferenser 

Neuro riks - Rehabdiskussioner 

Styrelsemöte Funktionsrätt Kalmar län 
FRKL, Regionens funktionshinderråd 
Styrelsemöte Neuro Kalmar län 
Styrelsemöte Valjeviken 

Deltagare 

Utsedd ledamot 

Styrelsen och lokalför. 
styrelser 

Styrelsen och lokalför. 
styrelser 

Repr. från styrelserna i 
lokalföreningar och 
läns förbund 

Repr. från styrelsen 

Repr. från styrelsen 

Repr. från styrelsen 

Repr. från styrelsen 

Utsedda ledamöter 
Utsedda ledamöter 
Utsedda ledamöter 
Utsedd ledamot 

För information om lokalföreningarnas verksamhet hänvisar vi till resp. toka/förenings 
verksamhetsberätte/se. 
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Värt politiska arbete inom funktionshinderfrägor 

Intressepolitik 

Länsförbundets intressepolitiska arbete har fokus på regionkommunala (länets) frågor. Det 
innebär att informera, ställa krav och uppvakta våra politiker och andra beslutsfattare 
inom olika samhällsområden. Vår representation i regionens funktionshinderråd (FRKL) 
möjliggör för oss att ha direkt kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. 

Detta är ett långsiktigt arbete som ständigt pågår där vi inte alltid ser konkreta resultat. 

Funktionsrätt Kalmar län 

Funktionsrätt Kalmar län arbetar handikappolitiskt och för att stödja sina medlemsorganisationer. 
Man anordnar utbildningar och medlemskonferenser och samverkar med regionen, kommunerna, 
länsstyrelsen, kommunförbundet och länsnätverk i Sverige och andra organisationer. 
I organisationen ingår 31 länsföreningar med ca 9 500 medlemmar. I styrelsen sitter invalda 
representanter från funktionsnedsattas länsföreningar i Kalmar län. 

Hemsida: funktionsrattkalmarlan.se 

Region Kalmar läns Funktionshinderråd, FRKL (Funktionshinderrådet Kalmar län) 

Funlctionshinderrådet består av totalt 15 ledamöter varav 9 kommer från länets 
funktionshinderorganisationer. Rådet ska vara ett forum för samverkan i form av överläggningar, 
samråd och ömsesidig information på läns- och regionnivå mellan region.kommunen och övriga i 
rådet ingående aktörer och funktionshinderrörelsens länsorganisationer. 

Under 2020 skedde en omorganisation, vilket innebar att enheten flyttades till Region Kalmar 
läns kanslistab, eftersom frågorna då knyts närmare folkhälsoområdet inom regionens 
utvecklingsenhet. 

Rehabilitering 
Projekt med Region Kalmar län 
Arbetet med det projekt som startade 2017 med Region Kalmar län och representanter från 
Hjärnkraft, Parkinsonforbundet och Strokeförbundet, har avstannat på grund av Coronan. 

Intensivrehabilitering 
Den som har en neurologisk funktionsnedsättning kan ansöka om rehabilitering som pågår 
flera dagar per vecka under cirka 2-3 veckors tid, så kallad intensivrehabilitering. I Kalmar 
län erbjuds intensivrehabilitering på två orter, i Kalmar och Västervik. Syftet med 
rehabiliteringen är att öka sin rörelseförmåga och utveckla sina färdigheter i vardagen. 

Läs mer på 1177.se. 

Serviceresor 
Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

Kerstin och Krister har som representanter för regionens funktionshinderråd ingått i en 
arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker, för att driva och bevaka 
färdtjänstfrågorna. Införande av länsfärdtjänst är en viktig fråga för oss, som majoriteten 
(S, C och L) sagt nej til1 på grund av för höga kostnader. 

Under hösten beslutade dock politikerna att frågor rörande färdtjänst ska tas upp i 
Funktionshinderrådet och därmed upplöses denna &rrupp. 
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Övriga frågor 

Hemsidan 
Länsförbundets hemsida lir en informationskarrn l for oss och de som söker oss, 
neuro.se/kalmarlan. Där fin ns att läsa 0 111 både aktuella och avslutade aktiviteter och 
intressepolitiska engagemang. Arbete pågår ständigt och vår ambition är att sidan ska bli 
alltmer lättillgänglig och intressant. 

Nyhetsbrev 

Under året har Kalmarföreningen och Länsförbundet gett ut ett 
nyhetsbrev, som innehåller nyheter och aktiviteter från länet. 

Projekt Föreningsutvecklare region syd 

Den I januari anställdes en projektledare av Neuro riks för att under i första hand 2 år, arbeta 
med föreningsutveckling i södra Sverige. Det primära uppdraget är att genom coachning, 
vägledning och utbildning stödja föreningarna i olika verksamhetsrelaterade frågor så som 
verksamhetsutveckling, föreningskunskap, föreningsekonomi och administration. 
Projektledaren ska också vägleda föreningarna i hur man på bäst sätt behåller befintliga 
medlemmar och hur man rekryterar nya medlemmar, och då gärna med inriktning på yngre 
människor samt finna passande modeller för hur man skapar en god samverkan och relation 
med vården. 

Medlemsintervjuer 

Under sommaren intervjuade vi ett antal medlemmar för att få veta lite mer om deras 
förväntningar på vårt länsförbund och om de kan tänka sig att bli mer aktiva i föreningen. Vi 
kommer under 2021 gå vidare med hur vi på bästa sätt kan ta tillvara de önskemål och 
synpunkter som lämnades. Detta är exempelvis: Infodag på Valjeviken om MS, alternativt 
med genomförande i exempelvis Oskarshamn, Diagnosgrupp om MS, Aktivitet kring bild och 
konst. 

Representantskap i Valjeviken, Sölvesborg 
Valjeviken är en ideburen stiftelse med Neuros länsförbund som stiftare. Det övergripande 
syfter med verksamheten är att öppna möjligheter och ge redskap för personer med 
funktionsnedsättning att delta aktivt i samhällslivet. Redskapen kan vara utökad kompetens 
inom något ämnesområde likaväl som att finna träningsmetoder och kunskap som gör det 
lättare att leva med en diagnos. 

Digitala utvecklingskonferenser 2020 

Under höst.en har Annett e, Kerstin och Krister deltagit på de utvecklingskonferenser som 
arrangerais av Neuro riks. De frågor som avhandlades var: 

- Demokraa - handlade om kongressen, ombud och styrelse. 
- ldeprogram/intresseprogram - fokuserade på förbundets identitet, prioriterade frågor samt 

medlemsvärde. 
- Organisation och medlemskap - styrkor och svagheter, men också möjligheter och hot med dagens 

orgamsatioo och medlemskap avseende både individ och förening. 
- E1jsk1 program - utgick från det etiska program som antogs av kongressen 1997 samt d\!t 

reviderade s1ällningsLagandet for förbw1det avseende aktiv dödshjälp från 2015 
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Underskrifter styrelsen /KIVRA 
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