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Neuroförbundet Kaprifol  

kallar medlemmarna till  

ordinarie årsmöte: 

Lördagen den 24 februari 2018 

kl. 13—17 även i år på 

 Billströmska Folkhögskolan, Tjörn 

Vi har fått lov att vara i matsalsbyggnaden, som är handikappanpassad.  

Där har vi årsmötesförhandlingar i vanlig ordning. 

 Vi har samarbete med skolans elevförbund och får deltaga i deras  

underhållning med elever från musiklinjen  

  I samband med mötet bjuder vi på förtäring  i skolans matsal 

Var god anmäl ditt deltagande till Thomas Granlund tel: 073-1575974 eller till  

Dag, tel. 0304-473 92, mobil 076-794 47 56 senast den  16 februari 2018. 

Årsmöteshandlingarna finns att få i möteslokalen innan mötets början. 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. 

 

Vi i styrelsen vill påminna om att detta är ett viktigt möte och föreningens högsta  

beslutande organ.  

På mötet kommer sådana väsenliga frågor som ekonomi, medlemsavgiften för 2019 samt 

årets resor, utflykter och övriga aktiviteter att behandlas.  

Ju fler medlemmar som är med och påverkar besluten, desto säkrare är det att vi gör rätt 

saker i föreningen. 

Valberedningen tar gärna emot fler namnförslag till styrelsekandidater.  

Kontakta Anne-Christine Skreberg, mobil 070-754 36 88 eller Marie Anne Lithander,  

tel. 0303-77 81 90. 

 

Vägbeskrivning: Kör väg 160 över broarna och tag till vänster vid trafikljuset mot Wallhamn, 

Skärhamn, Rönnäng (väg 169). Vid Wallhamnskrysset, tag till höger mot Kyrkesund, 

Kållekärr, Kör rakt igenom Kållekärr och ca 1 km efter Kållekärr, på raksträckan, visar väg till 

vänster Billströmska Folkhögskolan, Stenkyrka kyrka. Vi skall vara i matsalsbyggnaden, som 

ligger längst fram mot stora parkeringen och vid bilvägen mot kyrkporten.  

 

Hjärtligt välkomna till  Neuroförbundet Kaprifols  årsmöte! 

 
Styrelsen  

Thomas Granlund, Stig Eriksson, Dag Ekliden, Kay Lithander,  

Janet Rutgersson, Anne-Christine Skreberg och Sven-Arne Nilsson 



 

 

Sida 2 KAPRIFOLEN 

 Dagordning vid Neuroförbundet Kaprifols årsmöte 2018 

Förslag till verksamhetsplan 2018 för Kaprifol 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

5. Val av två rösträknare vid mötet 

6. Godkännande av dagordning 

7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 

8. Verksamhetsberättelse för sist förflutna kalenderår (2017) 

9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid 

10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av eventuella motioner 

12. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2018 

13. Förslag till Budget 2018 

14. Beslut om medlemsavgiftens storlek (år 2019) 

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya året 

16. Val av: 

a) ordförande på ett år 

b) övriga ledamöter på två år 

c) suppleanter för ett år 

d) två revisorer för ett år 

e) två revisorssuppleanter för ett år 

f) fyra ombud till ordinarie ombudsmöte i Neuroförbundet Västra Götaland 

g) ombud i Kommunala Råden för Funktionshinderfrågor i Stenungsund, Tjörn, Orust 

h) valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 

17. Övriga ärenden 

18. Mötets avslutande 

 

Hela året  Café-MS fortsätter 1:a torsdagen i månaden om det inte är en röd dag eller  

  före en helgdag då vi flyttar träffen en vecka framåt. Sommaruppehåll i  

  juli och augusti. Vi träffas på Café Fregatten kl 13.00  

  Akvarellmålarcirkeln - 3 torsdagar i månaden på Spekeröds Bygdegård. Vår  

  och hösttermin som omfattar 12 målarträffar (jan—maj och aug—nov)  

Februari  Årsmöte på Billströmska Folkhögskolan (lördag 24 februari)  

Mars  Teaterresa Till Göteborgs statsteater Hemsöborna  (torsdag 8/3) 

 
April  Kaprifoldagen till Akvarellmuseet Skärhamn 

 

Maj  Åbytravet 10+ 

      
September Bussresa till Sommarsol i Vejbystrand Ängelholm 3-6 september 

  Medlemsmöte; hösten och 2019 års aktiviteter 

     

Oktober  Teaterresa        

  

November Julbord  

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

KAPRIFOLEN Sida 3 

Hemsöborna på Stadsteatern 8 mars 2018 

Text och foton:  

Dag Ekliden och 

Janet Rutgersson 

En påminnelse att torsdag den 8 mars åker vi till Stadsteatern  

och ser Hemsöborna. Så glöm inte att anmäla er. 

Buss från  

Henån 16.30  

Varekil 16.45  

Myggenäs 17.00  

Stenungsund 17.15  

Stora-Höga 17.30  

Priset är 300 kr och assistent o hjälpare  

till rullstol gratis.  

Föreställningen börjar 17.00  

Anmälan till Thomas Granlund 073-1575974 eller  

Dag Ekliden 0304-47392 senast den 17 januari och  

betalning senast den 30 januari 2018. 

Reportage från Göteborgsoperan 2017 
34 deltagare var och såg The Phantom of the 

opera, en musikal i samarbete med Finlands  

National Opera o Göteborgs Operan för att skapa 

en ny, extravagant uppsättning av världens  

populäraste musikal av Andrew Lloyd Webber.   

Det började och slutade med att en kristallkrona 

for över alla oss i publiken. Scendekoren var helt 

fantastisk. Som t.ex. när roddbåten kom fram ur 

dimman där kylan slår upp från den underjordiska 

sjön. De sjöng på engelska men ovanför scenen 

fanns en svensk textremsa så att vi förstod vad 

musikalen handlade om.   

Musikalartisten Fred Johanssons råa röst är skräm-

mande och sårbar på en gång, så som ett hänsyns-

löst operaspöke med stukad själ bör låta.  

Den suveräna Sofie Asplund och hennes fantatiskt 

fina sopran kan verkligen sjunga bort skuggorna, 
hon gör en berörande tolkning av Christines  

musikaliskt underbara, men förhållandevis hopp-

lösa roll. Man undrade när hann dom hämta luft 

egentligen? Vi var mycket nöjda efter att ha sett 

denna otroliga musikal. 

Reportage från Seniordagen i Stenungsund 27 oktober 2017 

Fredag den 27 oktober anordnade Stenungsunds Kommun sin sedvanliga seniordag. 

Temat denna gång var mat. Kaprifol deltog med ett bord där vi informerade om vad 

Neuroförbundet är för en rikstäckande förening med de närmare 20 tal olika  

Neurologiska diagnoser.  

Janet Rutgersson, Dag Ekliden och Thomas Granlund var de som informerade om 

Neuroförbundet och vår lokalförening Kaprifol.  



Sida 4 KAPRIFOLEN 

Höstens Akvarellmålarkurs 2017 

Text och foton:  

Dag Ekliden 

Torsdag den 23 oktober var det avslutning på höstens målarcirkel som är på Spekeröds 

bygdegård. 12 deltagare har varit med under höstens 12 målarträffar. Vi målar och får 

råd av varandra när olika problem uppstår och det finns alltid någon som vet hur man 

löser det uppkomna problemet. Det är en härlig gemenskap mellan oss akvarellmålare 

som ingen vill undvara. 

Våra fantastiska alster. 



 

 
 
 
 
 
 

Sida 5 KAPRIFOLEN 

 

Reportage från julbordet på Åh Stiftgård i Ljungkile 

I år serverades glögg och pepparkakor ute i den juldekorerade paviljongen.  

Dom bjöd också på våfflade mjuka pepparkakor med olika röror till.  

Det var mysigt men något kallt i paviljongen.  

Sen hälsades vi välkomna att sätta oss till bords. Som vanligt väldigt god mat med ett 

antal nya sillinläggningar. Dessertbordet var fyllt med godsaker.  

 

58 deltagare var med på julbordet söndag den 26 november, en imponerande upp- 

slutning och är väldigt trevligt att så många vill vara med på årets sista aktivitet.  

Text och foton: 

Janet Rutgersson 

och Dag Ekliden 

Paviljongen på Åh Stiftgård  
(lånad sommarbild) 



Café-MS avslutning för året 2017  

Sida 6 KAPRIFOLEN 

Den 7 december blev vi 27 stycken glada på Café-MS. Verkmästaren bar omkring stolar 

och bord så vi kunde sitta närmare biblioteken då en massa barn skulle se på teater. 

Det blev mycket bra och mer plats. Kaprifol bjöd på kaffe och lussekatt som vi brukar 

sista träffen för året. Mycket gott kaffe och goda lussekatter med och utan saffran. 

Vår förening har ett stort hjärta med plats för fler ! 

Huvudmedlem är den med diagnos och övriga är närståendemedlem.                                      

Som närståendemedlem har du samma tillgång att få vara med på allt som vår 

förening gör:  

Julbord, teater, rehabresor, (alla resor är alltid med handikappanpassad buss),  

målarkurs, medlemsmöten och andra möten.  

Allt till kraftigt rabatterade priser. Vårt mysiga Cafè-MS som är första torsdagen i 

varje månad träffas vi på Café Fregatten Stenungsund för en gemytlig samvaro. 

 

Huvudmedlem betalar 380 kr och 200 kr för närstående som kan 

vara en släkting, granne, arbetskamrat eller vem som vill vara 

med i föreningen. 

Prata med din granne eller bekant för att vara med i vår  

gemenskap, lycka till. 

Text och foto:  

Janet Rutgersson 



 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 Sida 7 KAPRIFOLEN 

Information från                      Västra Götaland 

Kommunala råden för funktionshinderfrågor 

i Solna var innehållsrik och gick effek-

tivt till tycker de berörda som deltog 

av styrelsen. En punkt som brukar ta 

tid att diskutera är medlemsavgiften, 

men det gick snabbt och utan några 

större diskussioner. 

Kroatienresan Under tiden 1-8 okto-

ber var 32 medlemmar tillsammans 

med fyra hjälpare till Kroatien. Det var 

första gången som länsförbundet 

arrangerade en flygresa så det var en 

ny erfarenhet. Det hände både bra 

och mindre bra saker, och det kan 

bero på för dålig kommunikation och 

erfarenhet. Båtkryssningen dagen 

efter hade en för smal ramp så rullsto-

lar fick bäras ombord, men annars var 

det en fin kryssning med god mat. Det 

var en utflykt där det inte var så handi-

Västra Götalands kansli 

Kansliet har ny öppettid: 

tisdag—torsdag  

kl. 9.30 -15.30 

Kanslist är Pamela Stolt  

Adress:  

Kappellevägen 1 A  

45144 Uddevalla  

Telefon: 0522-19366  

E-post:  

Va-gotaland@neuroforbundet.se 
 

 

Styrelsemöte 2017-11-21 

Rapporter Ordförande för Västra 

Götaland Jan Karlsson har avgått med 

omedelbar verkan på egen begäran.  

Kongressen 2017 

Kongressen som ägde rum den  

8-10/8 på Quality Hotell Friends  

kappanpassat, och då kunde inte de 

med rullstol följa med. Hotellet låg fint 

och nära vattnet. Även om det ansågs 

handikappanpassat, så var det inte 

som hemma i Sverige. Det var en stor 

grupp att resa iväg med och som man 

inte kände sen tidigare, så ska man 

göra om det bör man nog planera och 

kommunicera på ett annat sätt än vad 

som gjordes innan denna, men vi på 

länsförbundet är glada att den blev av. 

Övrigt 

Benny Johansson tog upp att han har 

blivit administratör för Neuroteamet i 

Västra Götaland, och har skrivit ut 

blanketter samt lämnat ut för att få 

namnunderskrifter från andra som 

också stödjer det här. Han har även 

engagerat sig på facebook om detta.                    

Rådet för funktionshinderfrågor 

2017-12-07 
SN - Socialnämnden 

Invigning av det nya LSS boendet har ägt 

rum. LSS och daglig verksamhet ses 

över, hur kan man kombinera bättre, 

förstärkning av verksamheten tex att 

personal går med brukare till jobbet. 

Daglig sysselsättning flyttar från Norrgår-

den och det blir fler lägenheter på Lilldal.  

Tubbelängan ska renoveras.  

Hemsjukvården flyttar till Centrumhuset. 

 

KS - Kommunstyrelsen 

Kommunen har köpt gamla polishuset i 

Skärhamn, KS tagit beslut med tanke på 

rätten till marken. 

Tar över Gata Park från Samhällsbygg-

nad. Nytt äldreboende planeras till 

nordöstra Tjörn. Utredning pågår hur man 

ska organisera EKB/integration i kommu-

nen. 

 

KFN – Kultur och fritidsnämnden 

Kommunen har tagit över ishallen. 

 

BoU – Barn och utbildningsnämnden 

Utredning av skolstrukturen, flytten av 

elever från Rönnängs skola har gått bra. 

Eleverna åter hösten 2018. Del av Blek-

etskolan har samma problem. 

Skolinspektionen av Fridas Hage och 

Kållekärrs skola har gått bra. 

 

TBAB 

Bygget klart i Kållekärr, nyinköp av 

lägenheter i Höviksnäs 400-500 bostä-

der/lägenheter planeras det att byggas, 

det finns en 5-6 års plan för detta. 

Problemet är att få klart så man kan 

börja bygga. 

Stort tryck på lokaler för förskolor och 

äldreboende. 

Stenungsunds KRF möte  2017-09-26 

 

Information angående rehab-bassäng 

Agneta Dejenfelt och Anette Oskarsson 

Information om hur processen har varit 

och vad som händer i framtiden i 

ärendet Just nu är det inte aktuellt med 

jet-strålar i bassängen. Föredragarna 

förklarar bakgrunden till varför beslut 

tagits om att inte bygga bassäng med 

jet-strålar. Representanterna i Rådet 

anser att kommunen inte rådfrågat 

Funktionshinderrådet. Rådet föreslår 

bjuda in Mattias Mossberg och projekt-

ledare för Stenungsunds Hem AB att 

medverka vid nästa möte för att ge 

svar på de tekniska frågorna kring 

byggnationen och hur en eventuell 

framtida lösning skulle se ut.    

 

Bostadsförsörjningsprogrammet   

Översiktplanerare Birgitta Wall.  

Redovisning av kommunens  

planeringsberedskap för nya bostäder. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i 

enlighet med Vision Stenungsund 

2030. Planerade bostadsbyggnationer i 

kommunen. Rådet bjuder in Birgitta 

Wall vid ett senare tillfälle för att prata 

om äldrebostäder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orust KHR den 2017-11-20 

 
Svar på fråga om hemdialys  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

Ann-Christine Westberg informerar om 

dialys. Dialys är en behandling som man 

får när njurarna till största del har  

tappat sin funktion.  

De flesta människorna som går på 

dialysbehandling är i behov av det 

resten av livet eller tills de får en  

njurtransplantation.  

Det finns två olika typer av  dialys- 

behandling, bloddialys samt pås-dialys. 

Det är ungefär 3000 personer i  

Sverige som behandlas med bloddialys 

medan det är ca 800 personer med  

pås-dialys. Båda behandlingarna kan 

utföras i hemmet. Ann-Christine  

Westberg hänvisar till 1177 samt  

vårdguiden om man vill ta del av mer 

information om hemdialys.  

 

Fria bussresor för pensionärer inom 

Orust kommun 

Ordförande Bertil Olsson ger information 

om fria bussresor för pensionärer då 

Orust är den enda kommun inom STO-

området som inte erbjuder detta.  

Frågan har varit uppe tidigare och kom-

mer att utredas ytterligare under 2018. 

 

Övriga frågor 

Bertil Olsson informerar om det  

särskilda boendet Gullvivan, i  

byggnaden kommer vårdcentral, apotek 

och tandläkare att vara.  

Förslag görs att till våren göra ett studie-

besök i huset. 
 

 

Vill du vara med och påverka? 

OBS! 

Fullständiga protokoll 

från KRF-mötena hittar  

ni på respektive  

kommuns hemsida. 

 

Med Kaprifolen nr 1 - 2018 är ett mail om hur Neuroförbundets rehab-grupp vill påverka 

beslutsfattare att förbättra rehabiliteringen för de som har, eller riskerar att få, stora  

funktionsnedsättningar.  

För mer information om vad det innebär att vara med i en rehab-grupp kan du kontakta 

Benny Johansson i Neuroförbundet Västra Götaland  
Mobil 070-1455604  

E-post kawa_ltd@hotmail.com                  

mailto:Va-gotaland@neuroforbundet.se


 

Café-MS 2018 

11 Januari  

1 februari 

1 mars 

5 april 

3 maj 

7 juni 

Sommaruppehåll juli och 

augusti 

13 september 

4 oktober 

1 november 

6 december 

 

 

 

 

Styrelsemöte 2018 

10 januari 

 

 

 

Februari 

Årsmöte 

24/2 

Mars 

Teaterresa 

8/3 

April 

Kaprifoldagen 

Maj 

Åbytraver 10+ 

September 

Sommarsol 3-6/9 

Oktober 

Teaterresa 

November 

Julbord 

 

 

 

Nästa utskick till  

medlemmarna beräknas 

komma i april 2018 

 

 

 

c/o  Thomas Granlund 

Briggen 1 

Telefon: 073-1575974 

E-post: kaprifol@nhr.se 

Hemsida:  

www.neuroforbundet.se/kaprifol 

Nyhetstidning för  

Bankgiro : 5756-4353 

NEUROFÖRBUNDET Kaprifols styrelse 2017: 

Thomas Granlund (ordförande) 073-1575974  

Kay Lithander (v. ordf.) 0303-77 81 90 

Stig Ericsson (sekreterare) 0303-884 94 

Dag Ekliden  (kassör) 0304-473 92  

Janet Rutgersson (ledamot) 0303-77 39  21 

Sven-Arne Nilsson (suppleant) 076-8030594 

Anne-Christine Skreberg (suppleant) 070-754 36 88 

Valberedning:  

Anne-Christine Skreberg  (sammankallande)  

070-754 36 88 

Marianne Lithander 0303-77 81 90 

  

Kommande aktiviteter 2018 

kaprifol@neuroforbundet.se 

 
Vi välkomnar alla med någon  

neurologisk sjukdom. Man behöver 
inte tillhöra någon förening. Ta gärna 
med er en vän. Vi fikar och pratar om 

allting. Detta gör vi första 
torsdagen i månaden kl. 13.00  

på Café Fregatten 

 

Vi ses!  
Om ni har några frågor kontakta mig, 

Janet,  
 telefon: 0303-77 39 21 

 

http://www.neuroforbundet.se/kaprifol
http://www.neuroforbundet.se/kaprifol

