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Valberedningen Birgitta Ekman 
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Antalet medlemmar vid årets slut: 

Huvudmedlemmar  94 

Närstående medlemmar  24 

Hedersmedlem  1 

Medlemmar som gått ur NEURO 6  

Medlemmar som avlidit    3 

 

Medlemsavgiften: 

2021 har medlemsavgiften varit 360:- för huvudmedlem per år och 180:- för närstående 

medlem per år. 



ÅRSMÖTET    

Föreningens  årsmöte  hölls  söndagen  den 28 mars på Getterön DHR  Eva Nordin öppnade 

årsmötet.  

Förhandlingarna  leddes  av Maggie Henningsson 

Kaffe serverades.      

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.   

VALBEREDNING                                                                      

Tommy  Johansson  sammankallande och Birgitta Ekman   

Valberedningen i länsförbundet 

Kjell Lennartsson har varit vår represetant i Länsförbundets  valberedning. 

 

REPRESENTATION 

Kerstin Martinsson, Kjell Lennartsson, Maggie Henningsson  har representerat oss i  Neuro   

Hallands  länsförbunds  styrelse.   

I  Kommunala  tillgänglighetsrådets  referensgrupp  (KTRR)  i  Varberg  har  Jeanette Krans 

och Tore Nilsson varit  föreningens  representant  och Eva Nordin som  suppleant.     

Vi har tyvärr inte haft någon represent från föreningen i (KTRR)  i  Falkenberg.  

 

RESOR      

 

Dagsutflykt: 

Beroende på Coronan har vi inte kunnat genomföra någon dagsutflykt.            

Helgresa beronde på pandemin inga genomförda. 

 

AKTIVITETER    

 

Vattengympa 

Vi har haft tre grupper tillsammans med Reumatikerna och Bröstcancer  med vattengympa jan 

- april och september –november. Beroende på pandemin har det varit ett minskat antal i 

grupperna. Även antalet samtidigt i omklädesrummen har varit begränsat. Antal gånger per 

grupp har varit 15 ggr.   

Mycket uppskattad och stärkande aktivitet. 

 



 

 

Medlemsträffar med lunch.  

Vi har fortsatt med att försöka träffas första veckan i månaderna jan - juni och augusti - 

december. Vi väljer alltid olika restauranger i Varberg och Falkenberg med bra tillgänglighet 

för våra restaurangbesök. Det har tyvärr beroende på pandemin blivit ett fåtal tillfällen. 

Medlemmarna betalar som tidigare 50:- för lunchen och föreningen för resterande av 

summan.  

Detta är ett enkelt sätt att få våra medlemmar att kunna träffas och utbyta erfarenheter.  

 

Getterödagarna 

Vi hade planerat att vara med på Getterödagarna men det blev som så mycket annat inställt.  

 

Medlemträffar i Falkenberg 

Vi hoppas komma igång med detta igen.  

 

Teater  besök   

Vår förening är fortfarande medlem i Riksteater Halland förening. Detta innebär att våra 

medlemmar får lägre biljettpris.   

 

KANSLIET 

Vårt kansli flyttade 1 september  2020 till Västervåg på Getterön. Där delar vi ett rum / kansli 

med DHR Halland. 

Vårt kansli har varit bemannat torsdagar av mestadels styrelse-medlemmar. Med undantag 

från helgdagar, sjukdom och Juli-Augusti. 

Det beslutades av ekonomiska skäl att flytta tillbaka till ABF där vi blivit erbjudna en lokal 

för som vi inte behövre betala för. Flytt 1/1 2022. 

 

BINGOLOTTO- SVERIGE LOTTEN 

Medlemmar som har en prenumation av BINGOLOTTER eller SVERIGE LOTTER bidrar 

genom val att stödja vår förening med en liten summa  varje månad. 

 

 

 



SLUTORD 

Vår största målsättning är att möjliggöra det för våra medlemmar att få den information och 

rehab som är möjlig. Vi vill även att det ska  finnas möjlighet för alla medlemmar att kunna 

vara med på våra olika aktiviteter. Detta genom att föreningen står för en del av kostnaden.  

Vår målsättning är att få en bra kommunikation och samarbete med vården och rehab. 

Med denna verksamhetsberättelse vill  styrelsen  framföra  sitt  tack   till  alla  medlemmar  

som   visat  sin  uppskattning  för  det  arbete  som  lagts  ner  under  året.  

Under  2022  står  vi  inför  utmaningen  att  finna  både  nya  och  intressanta aktiviteter  samt  

att  vårda  och  utveckla  de vi  redan  har.   

Vi  överlämnar  därmed  verksamhetsberättelsen  till  årsmötet  för  behandling.   

 

Varberg  i  feb 2022 

 

                                                                            -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-

‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐- 

Maggie Henningsson  ordförande   

 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐- 

Jeanette Krans kassör 

 

‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐- 

Eva-Marie Nordin ledamot 

 

 

 

 


