
 
 

 

 

 

NEURO KARLSKOGA-DEGERFORS 
 

 

Ytterligare ett år har gott trotts läget med Pandemin så är det 

redan dags för vårt årsmöte.  

 

Vi samlas till årsmötesförhandlingar 

Lördagen den 19 mars kl.15:00, föreningslokalen 

Skogsrundan 2 A Karlskoga. Med reservationer, beroende på 

Pandemiläget så kan mötet ske digitalt via Teams/Zoom. 

 

Efter årsmötet inbjuder Neuro Kga-Dfs till en enklare 

förtäring kl. 17:00.  

 

 

Anmälan: Senast 13/3 till Ann-Marie tel: 073-912 69 33 eller 

Petra tel: 070-734 83 80. 

 

 

 

Anmälan är bindande!! 

 

 

 

 

 
 



Dagordning till Årsmötet 
19 mars 2022 kl. 15:00-16.30 
 
 
Årsmötesärenden: 
 
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 2021. 
9. Ekonomisk årsredovisning för år 2021. 
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Behandling av eventuella motioner. 
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan för år 2022. 
13. Beslut om budget för år 2022. 
14. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen under 2022 med 2100: - 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 1 år 
 d) 2 revisorer för ett år 
 e) 1 revisorssuppleant 
 f) Val av 1 ombud till Digital Extra-Kongress Neuro Riks i 17 september 
 g) 3 ombud till Neuro Örebro länsförbunds ombudsmöte i april       
 h) 1 ombud till Funktionsrätt Kga-Dfs ombudsmöte i april 
 i) valberedning för 2023 
16. Övriga ärenden      
     
 
Karlskoga februari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 202, NEURO KARLSKOGA-DEGERFORS 
 

STYRELSE 
Styrelsen har bestått av: 
 
Ordförande  Tomas Ericsson 
Kassör  Ann-Marie Rydh  
Sekreterare  Petra Nilsson 
Ledamöter  Conny Eriksson 
”  Dan Klarström   
”  Mari-Louise Appel 
Suppleant  Susanna Johansson 
 
Revisorer  ordinarie  Kjell Johnsson 
” ”  Lonny Andersson 
Revisor suppleanter   Lise-Lotte Forshufvud 
” ”  Vakant 
 
Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten och 1 Extra Konstituerande möte. 
 
MEDLEMMAR 
Antal medlemmar vid årsskiftet var totalt 74 stycken.  
 
OMBUD NEURO ÖREBRO LÄNS OMBUDSMÖTE 
Ordinarie  Ann-Marie Rydh 
”  Liselotte Eriksson 
”  Dan Klarström 
 
FUNKTIONSRÄTT KGA-DFS OMBUDSMÖTE    
Sten Forshufvud 
 
VALBEREDNING (2021 års val) 
Sammankallande  Lise-Lott Eriksson  

Ann-Marie Rydh 
 
FÖRENINGSAKTIVITETER 

Årsmöte 

Årsmötet hölls digitalt via Zoom pga. av Pandemin den 27 mars. PJ Tjärnberg från Kansliet i 
Stockholm fanns tillhands som teknisk support. 

Medlemsaktiviteter 

• Den 27/3 hölls årsmötet digitalt via Zoom. 

• 8-16/5 gick Neuropromenaden av stapeln. I år kunde man skapa lag på Neuros 
hemsida. Neuro hade ett lag men det var tyvärr bara 5 som anmält sig. 
Promenaderna skedde på egen hand under veckan, och det bidrag man gav gick till 
Forskning inom Neurologi. 



• 28/9 firade vi Neurodagen med en föreläsning via Teams med sjukgymnast Steven 
Allen som föreläste om ”Vikten runt rehabilitering vi neurologisk diagnos”. 

• 9/10 gjorde vi en utflykt till Sveafallen Naturreservat där fick vi en guidad tur av 
”FögelÅke”. Efteråt så tog vi oss till Kulturcentrum Berget där Gittan pratade om 
Bergets historia. Vi avslutade med kaffe/te och smörgåstårta. 

• Vi fick även i år biljetter till Gölrsköjs Generalrepetition, 5+1 rullstolsplats. Tyvärr 
ställdes det in pga. Coronapandemin. 

 

Styrelse- och kanslist aktiviteter 

Att inspirera till delaktighet i temadagar, informationsträffar, rehabilitering- och 
rekreationsaktiviteter, festligheter resor mm. Det är tyvärr lite svårare idag att kunna 
genomföra allt pga. den pågående Pandemin. De flesta uppdrag som genomförts sker 
digitalt via Teams, Zoom eller Skype. 
 

• Tomas sitter som ordförande och Petra som vice sekreterare i Funktionsrätt Kga-Dfs. 

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

• Petra, Tomas eller Ann-Marie ingår i samrådsgruppen på Karlskoga lasarett som helt 
legat vilande sedan våren 2020. Vid behov om problem dyker upp så kontaktar man 
Alexander på medicinska biblioteket. 

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

• Petra jobbar som Kanslist på Neuro Örebro länsförbund och sitter även med som 
sekreterare i Stiftelsen NHR Örebro Rehabiliteringsfond. 

• Petra är omvald som ledamot i Neuroförbundets Riks, Kongressperiod 2022–2025. 

• Mari-Louise ingår i Vuxenhabiliteringens Brukarråd och Tomas i Kundforum 
Länstrafiken, Centrum för Hjälpmedel, RFF Region Örebro län och ordinarie i 
referensgruppen för RFF Örebro län. 

• Petra sitter med som ersättare i referensgruppen för RFF Örebro län och Kundforum 
för Länstrafiken. 

• Petra deltar i Påverkansgruppen med Emma Södergren, påverkansstrateg Kansliet i 
Stockholm. Vi har även fått med 2 medlemmar, Stig Theodorsson och Anders 
Gustafson, i gruppen. 

• Petra har deltagit i Digitala och fysiska Vägvalskonferenser, som ledamot i 
Förbundsstyrelsen. Här har man arbetat med Neuros organisationsöversyn som skall 
vara klart inför extrakongressen 17/9 2022.  

 

NEURO Kga-Dfs Träningsgrupp 

Neuro´s Träningsgrupp har sedan mars 2020 legat vilande pga. Pandemin. Petra har haft 
kontinuerlig kontakt med Verksamhetschef Anette Jansson på Rehabiliteringen på Karlskoga 
lasarett. 
  
Ekonomi 
Under det gångna året har styrelsen inte kunnat leva upp till den framtagna 
Verksamhetsplanen pga. Pandemin. Det har bara genomförts ett fåtal aktiviteter. De fonder 



och stiftelser som beviljat bidrag till aktiviteter som var tänkta att genomföras har meddelats 
att vi inte kan lösa ut eller att vi löst ut del av bidraget. Fonder/Stiftelser som är meddelade 
är, Neurofonden1 och Radiohjälpen.  
Vi har köpt in en ny träningsmaskin, Nustep, som är placerad på Dagrehab. Kga lasarett. 
Bidrag till denna har vi fått från Neurofonden1 Och Norrbacka Eugeniastiftelsen. 
 

Övrigt 

Styrelsen har försökt att bevaka förändringar i samhället som berör funktionshindrade. Vi 
har även försökt följa utvecklingen när det gäller forskning inom de neurologiska 
sjukdomarna. Det är viktigt att den styrelse som väljs för år 2022 fortsätter denna bevakning 
för att kunna informera och hjälpa våra medlemmar. Vi har även följt utvecklingen runt 
Covid-19 pandemin för att leva upp till gällande restriktioner och försökt 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 år i Covid-19 pandemins spår. 
 
Karlskoga januari 2022 
 
Petra Nilsson    Tomas Ericsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Ann-Marie Rydh   Dan Klarström 
Kassör    Ledamot 
 
 
 
Conny Eriksson   Mari-Louise Appel 
Ledamot    Ledamot 
 
 
Susanna Johansson 
Suppleant   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuro Karlskoga-Degerfors 

 

Förslag till VERKSAMHETSPLAN 2022-2023 

 

Styrelsen planerar att ha 4–6 styrelsemöten under året. 

 

Vi vill inspirera våra medlemmar att delta i de arrangemang som 

anordnas av Lokal- och Länsföreningen, Funktionshinderförbunden 

(temadagar, föreläsningar, studiecirklar, underhållning, 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 

• Årsmöte  

• Vår-Sommar-höstfest 

• Kräftskiva 

• Neurodagen 

• Hjälpmedelsdag 

• Julfest 

• Föreläsningar 

• Studiecirklar 

• Lunchträffar 

• Trivselgruppsträff 

• Pubkväll 

• Filmkväll 

• Naturreservatutflykt 

 

Aktiviteter för styrelsen; 

 

• Delta i RFF, Rådet för funktionshinderfrågor, Karlskoga och 

Degerfors 

• Ordförande- och styrelsemöten Funktionsrätt Kga-Dfs 

• Neuro Örebro Länsförbund ombudsmöte 

• Samrådsmöten Karlskoga lasarett 

• Vårmarknad på Karlskoga lasarett 

• Marknadsföra oss i samhället 

• Neuro- och Hjälpmedelsdagen 



• Konferenser 

• Utbildningar 

• Opinionsbildning 

 

Vi skall genom vår kontaktfunktion i 

Funktionshinderorganisationerna, RFF och Neuro läns- och 

riksorganisation, Samrådsmöten Karlskoga lasarett arbeta för att 

våra medlemmar får ett så bra liv som möjligt. 

 

Neuro är en ideell och oberoende organisation specialiserad på 

neurologi. Vi finns för att ge våra medlemmar och andra intresserade 

information, stöd och framtidstro.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget Neuro Karlskoga-Degerfors 2022 
 

 

Intäkter 

Intäkter aktiviteter    45 000,00 

Bidrag och gåvor  100 000,00 

_______________________________________ 

Totalt:   145 000,00 

 

 

Utgifter 

Administration   15 000,00 

Reseersättning     5 000,00 

Medlemsaktiviteter  30 000,00 

Träningsgruppen  20 000,00 

Neurodagen     9 000,00 

Lokalhyra    4 000,00 

Utbildning    3 000,00 

Uppvaktning/Kondoleans   4 000,00 

Rekreationsresor  55 000,00 

 

Totalt:                 145 000,00  

 
 


