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$ Wea

Växjö Inga personliga mandat

Vid årets slut hade ftireningen 233 os,vu) medlemmar.
(2017 - 210, 2018 - 226, 2019 * 230 2020 - 225)

Styrelsens verksamhet
Under året har vi haft 7 protokollforda styrelsemöten, (mest digitala och några fysiska) och

hållit ett arsmöte på våren. På arsmötet som genomfordes digitalt avtackades Tommy
Bolander, Gudrun Rydh, Ingrid Bengtsson ftir gott arbete i foreningen och vi hälsade Britt
Rud6n Helgegren välkommen. Infor årets årsmöte skickades endast kallelse ut med brev,

övriga handlingar flck man själv hämta på vår hemsida eller be attfä skickade till sig om så

behövdes.
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Kronoberg har även varit aktiva i arbetet kring projekt "fiöreningsutveckling i södra
Sverige". Vi deltog på en arbetshelg på Valjeviken i september.

F öreningen har tilldelats Växj ö kommuns mångfaldspris 2021

Höstfest firades på Kvamhagskällaren det var 48st. som fyllde jämt 2020-2021av dom kom
17 ttll festen totalt var det 42 näwarunde.

Vi är delaktiga i ett arvsfondsprojekt, "Hälsa och livskraft" Ms träning via Valjeviken.

Vi var representerade på Valjevikens stiftarmöte 13/8

Vi var representerade på Neuroftirbundets kongress. Infor kongressen arbetade foreningen
med frågorna som togs upp där.

Vi har deltagit på vägvalskonferens och har även deltagit med separat intervju infor detta

arbete.

Vi har med medel från Neuroflorbundet kunnat rusta upp foreningens digitala utrustning for
att underlätta for digitala möten. Föreningen har även en skrivplatta for utbildning och kort
hemlåning om någon medlem känner att man vill lära sig mer kring digital teknik och E-

hälsa.

Uppftitj ning av verksamhetsplanen

o arbeta fiir att uppmärksamma och stärka våra representanter i de kommunala
samverkansråden
Detta har legat nere pga corona

o Se över styrelsens arbete
Vi har reviderat våra styrdokument och rutiner och uppdatera dom. Vi har
ftirtydligat våra arbetsstrukturer och vi har fortydligat vad styrelsen gör och vad
foreningen (medlemmarna) gör.

r Vidareutveckla vår hälsa och friskvårdsdel
Pg.a coronan har i princip allt legat nere hela året.

Efter forslag från enskild medlem på årsmötet har vi har ftirsökt ffi igång en

rullegrupp i Ljungby. Intresseanmälan gick ut till vara medlefllmar och några visade
intresse men ännu saknas någon som kan vara samordnare for gruppen. Vi hoppas

fortfarande det kan finnas någon och att det kan starta upp en rullegrupp i Ljungby.

e Rehabilitering
Arbetet har legat nere pga corona
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Utbildningar

l0l2 8L 2ll2 ordnade vi utbildning i hur zoom fungerar
2212 - Idrott online hemsida grund, Jennie & Lars deltog
Utbildning i Vår hemsida, Elisabeth deltog
Styrelsen har deltagit i en liirgrupp "Motivera ideella" den kommer fortsätta 2022.
November- en ledare i rullegruppen har gått på SISUS grundtränarutbildning.

Utställninga r/fti reläsn in gar
Hensmåla vi hade ett tält och informationsmaterial under en hel vecka. Vi inledde även hela
tävlingen, Lars cyklade, Jennie simmade och Anette från "neuro syd" sprang.

Aktiviteter

Träff Växjö några träffar i slutet av 2021
Flitiga lingrar några träffar i slutet av 2A2l
CMT: snack. En medlem i Neuro Kronoberg har varit värd ftir digitala samtalsmöte kring
CMT. Den har varit öppen for alla, både nationellt och internationellt.
CMT helg: Vi stöttade några medlemmar atl ordna en CMT helg for personer med denna

diagnos. 2l deltagare från hela Sverige.
Prova paddla kajak Vi, Föreningsutvecklingsyd och Svenska kanotftirbundet ordnade

tillsammans en "prova på helg" med kajak nere i Valjeviken
Sensommarfest: Vi var nägra som deltog på en berätlarvandring vid "Trollberget" vid sjön

Åsnen, vandringen avslutades med grill.och fika.
Skaparkväll: En enskild medlem önskade att fä ordna pysseldagar. Vi gf orde ett ftirsta
lyckat forsök i december.
Julfest, tillsammans med DHR ordnade vi ett trevligt julbord for våra medlemmar.

Vi har for övrigt uppmanat vara medlemmar att delta på andra digitala aktiviteter runtom i
landet.

Har DU ett ämne eller intresse DU vill att vi ska arbeta med så kontakta gärna
styrelsen så kan vi hjälpas åt tillsammans.

Parasport/friskvård
Varmbassäng: Växjö hann ffi 4 gänger i slutet av året.

Rullegruppen: Rullegruppen i Växjö har inte haft någon aktivitet inomhus under hela

202l.Gruppen har haft lite olika uteaktiviteter, deltagit i Blodomloppet i egen regi, provat
päattpaddla kajak.
MS-träning CLV: ingen träning pähela202l
MS-träning arvsfondsprojektet llälsa och livskraft: Fem medlemmar fuänNeuro

Kronoberg deltar i ett flerårigt forskningsprojekt kring träning och MS. Under äretharllV- 
-

Neuro Kränobergs del varit att stötta deltagarna i deras träning på hemmaplan. , kTl trl]uu[\, I\rv[ltruwrö§ uwr Yolrl @LL DlvuL4 uvrlgåanus r vvrsu 
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Deltagarnatrdnar 4 ggr/vecka. I samband med detta har Neuro Kronoberg samarbetat med

Växjö Triiningsfabrik, projektet avslutas under 2022 for vår grupp men själva projektet
fortlöper for aff fa ett stötte forskningsunderlag.

Komm unala tillgänglighetsråd
Tingsryd: det har hållits 3 möten där vi varit representerade. Vi har även påverkat
utformandet av en trottoar i samhället.

Markaryd: Kommunen har skickat ut olika remissforfaranden som vi läst och svarat på.

Neuroliirbundet Kronoberg i media.
11/3 Digitala tidningen HejaOlika - Kort artikel med info om foreläsning om kroniska
diagnoser och funktionshinder som inte syns. "In på livet med Jennie Hasselros"
Mars - info på flera sociala medier infor foreläsning
2413 digital ftireläsning "In på livet med Jennie Hasselros"
30/5 Ms-dagen Humana gör ett reportage om vår ordftirande Jennie

september -Mabgazinet skrev om paratriathlon, Ela-Lena från rullegruppen intervjuades.

Vi omnämndes i samband med invigning av Växjös tillgängliga hundrastgärd.
Under hösten har rullegruppen synts i Växjö kommuns kampanj om inomhusträning
Rullegrupen har synt i flera annonser och reklaminslag via Impossible camp och även paru-

Me

Övriga sammankomster och möten
ABF(Arbetarnas bildningsftirbund),
Växj ö Handikappidrottsfiirening
Funkibator
Dialogmöten med region Kronoberg(4ggrlär), nyfi från juni ar att det kommer vara
personval på de som ska delta
I&KC
DHR Växjö
RBU Kronoberg Vi har delat varandras aktiviteter och samarbetat kring RulleGruppen
Kronoberg
Humana,
Länsstyrelsen Dom har återskapat sitt tillgänglighetsråd och Neuro har flera personer som

ingår i rådet
RF-SISU Småland där vi under året haft ett par möten kring vårt samarbete

Sällsynta diagnoser
Dädesjö hembygdsfiirening. Vi samarbetar kring tillgiinglighetsanpassning av deras

lokaler. Vi stöttar dem i deras arvsfondsansökan kring anpassningarfra.
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Ordfiiranden har ordet.
Ytterligare ett mycket annorlunda är och som det ser ut just nu iir vi på väg in i ett 3:e.

Bortsett från att vi fått ändra om, dra ner och göra på nytt sätt så tycker j ag att styrelsen väl
gjort det vi ska och allt efter bästa formåga.
Åter igen kan jag bara konstatera attvi har en riktigt bra och engagerad styrelse och att jag

som ordforande därfor har en "LAfr" uppgift. Vi ffir som ftirening utmärkelse efter utmärkelse

och vi får beröm från olika hå11. Flera andra Neuroforeningar vänder sig till oss kring
struktur och tips inom föreningsstrategi. Allt detta i sig tycker jag talar sitt tydliga språk.

VI ÅREN BRA FÖRE,NING
Tack lor ert visade flörtroende,
en mycket stolt ordforande.
J ennie 3{e fr en 5{as s e fr o s
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Eva-Lena Kjellsson

Lars Hultman

Pernilla Olsson
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Håkan Ernstsson

Växjö 2022-01-19
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