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NEURC) Förbundet Västervik 

Verksamber~ittelse för tiden 1/1 - 31/12 2021 
Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna. 
Styrelsen består av följande ledamöter: 

Ordförande : Rosita Ottosson 

Sekreterare: Annette Andersson 

Vice sekreterare: Gunilla Granqvist 

Kassör: ·: ~oAllvln: 

Ledamot: Britt Manfred · 

Revisor: Ingrid Berglund 

Revisor: Ann-Marie Andersson 

Ersättare: Siv Jansson 

Ersättare: Göran Mattson 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möte. 

Inledning-verksamhet 

Neruoförbundet Västervik är en ideell förening som omfattar följande 
kommuner i länet Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, och Högsby. Västerviks lokala förbund bildades 1993. 

Lokala förbundet är ansluten till Neuroförbundet Kalmar Län, där vi har 
repsentanter. Västerviks förbundet har idag 129 medlemmar Ka lmar har 167. Totalt inom l'Jeuroförbundet i Sverige är vi 13 000 medlemmar. Man kan gå in och kolla på www.neuroförbundet.se. Förbundet har till uppgift att verka fö r att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och 
rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättra levnadsvillkor. Över en ha lv miljon människor lever med en diagnos eller symtom och lägger man till 
familjer och anhöriga som också påverkas kan man verkligen prata om 
folksjukdomar. Vi vill därmed ha ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma rättighet som alla andra. Gäller även tillgängligheten, för de med någon form av funktionshinder. 
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Noteras bör att vi är ett ideellt förbund och är partipolitiskt obunden. Starkt 
stöd har vi att tillgå nämligen FN konventionen och rättigheter för person med 
någon form an funkt ionsnedsättnlng. Lokalt arbetar vi med att genomföra 
lokala träffar för medlemmars bästa. Under många år inom förbundet, finns 
lång tradition, med resor. Utöver loka la möten. Till vår egna REHAB anläggning i 

... .. Y~ UeYi.k~.D .. ~.tijnf.QI Sölv_~sbo ~g._ ~ok.~ Il~ r,.v.1 ~ m.l,!J~na. .. ~i lLA..8. f, .. s.a.mt FJ.m.ktions.rä.tt 
Västervik i dessa styrelser, samt i kommunens, RFH grupp plus 
ri t ningsgranskningsgruppen, via Funktionsrätt. Til lsammans är vi 6 föreningar 
som hyr lokaler på Hallströmsgatan under "Handikapp center" vi har tyvärr 
problem med ekonomin, men vi har fått ti ll en bra lösning med kommunen som 
lyssnat på oss inför de nya reglerna. Men vi har inte med avsikt att lämna 
fö reningarna utan tillsamm ans försöka få bukt med ekonomin. Vi ingår även i 
kommunens RFH=Rådet för funktionshinders frågor, där vi kan påverka 
kommunen i olika fri\go r. Beträffande, tillgängligheten i bostäder, gator m.m. 

Vi ingår som sagt i länsförbundet som innebär att vi får insyn i de 
länsövergri pande organisationerna typ landstinget, KLT, FK och andra viktiga 
myndigheter som vi kan påverka. 

Via länsförbundet ingår vi även i styrelsen för FSO (Funktionsnedsattas 
Samarbetsorganisation) med Kontor i Kalmar=FSO resurscenter med 33 
föreningar i länet som är medlemmar. FSO främjar samarbete mellan 
handikappföreningen går och tillvaratar gemensamma intressen. 

Medlemsmöten 

18 Mars genomförde vi vårt årsmöte digitalt. Därefter sedvanl iga val ti ll 
styrelsen, revisorer och valberedning m.fl. uppdrag inom Neruoförbundet i 
Västervik. Förbundet har god ekonomi trots att alla kostnader ökar. 
Verksamhetsplan för 2021 klubbades. 

Våran Påskfest Pga Pandemin så fick vi ställa in det. 

Resa Valjeviken 23- 26 september 

Vår sommarfest 7 / 8 vid FUB :s sommarhem. 

Neurodagen 29/9 i Psyks samlingssal. 

Höstfest 17 /10 i Handikapp center 

Julfesten 5/1 2 på Fa bri ken 

Yoga 5/10- 7 /12 på Actic 



r 
Slutord 

Lokalt i Västerviks Neuroförbundet har vi god ekonomi, trots ökade kostnader 

för möten samt minskat an tal medlemmar, på våra möten. Numera är vi ett 

länsövergripande förbund vilket stärker oss lokalt för insyn i bla . Via FSO, FRKL, 

ABF, mfl . Organ isationer Inom länet. Lokalt har vi en väl ina rbetad verksamhet 

för våra medlemmar. 

Lokalen på Hallströmsgatan hyr vi tillsammans med 6 andra föreningar den 

loka len räcker dock inte till vid alla möten. 

Vi hoppas på ett fortsa tt bra samarbete mellan föreningarna så att alla kä nner 

sig välkomna t ill våra olika träffar. 

Ett stort tack t ill alla medlemmar som på något sätt hjälper ti ll för att 

föreningen ska ll fungera, såsom dukning, servering, diskn ing samt skänker 

vinster t ill våra lotterier. 

Stort TACK härmed överlämnar styrelsen sina platser t ill årsmötets förfogande. 

Västervik mars 2022 

Rosita Ottosson ordförande 
~ lknk~\ 
Annette Andersson sekreterare 
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Bo Allvin kassör 

~:(,/, l( :.,;lq( /~lit rui/ 
Gunilla Granqvist Ledamot 

0')wJ) \~(uJ~~ 
Britt Manfred Leda~~t 



Neuroförbundet Västervik 2019 

Org.nr. 833600-8175 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, utsedda av Neuroföbundet Västervik, får efter slutförd re'l}iision 

av förvaltningen, ange följande revisionsberättelse för 

Verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2021 

Till fullgörande av vårt uppdrag har vi granskat föreningen räkenskaper och 

bokföring, tagit del av styrelsens protokoll och inventerat deras tillgångar. , 

Några anmärkningar avseende de till oss överlämna.de räkenskaperna, 

föreningens bokföring, inventering av dess tillgångar eller beträffande 

förvaltning av föreningen, föreligger ej, utan allt är fört i god ordning. 

Med anledning av den företagna revisionen, tillstyrker vi fastställande av 

resultaträkning samt balansräkningen för 2021, och föreslår att styrelsen 

beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Västervik februari 2022 

~~ i!ttl 
lnft'ricf Bergj« nd 
Revisor 
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Anne-Marie Andersson 

Revisor 


