
 

 
NEURO KUNGSBACKA LOKALFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 

Styrelsen för Neuro Kungsbacka får härmed avge följande 
årsberättelse för verksamhetsåret 2022. 
 
MEDLEMSANTALET 
Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 93 stycken. 
Under året fick föreningen 15 nya medlemmar 
 
STYRELSEN 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande: Lars Blomqvist 
Vice ordförande: Ingemar Lundin  
Kassör: Ylva Kvillert 

Ledamot: Lena Löfstedt 
Ledamot: Anna Hallgren 

Ledamot: Lars Anders Lundberg 
 
Suppleanter:  
Kent Stenhammar 
 
Studieorganisatör: 
Ingen utsedd 
 
REVISORER:  
Ingrid Karlsson ordinarie 
Elisabeth  Lyckevall suppleant 
 
 
VALBEREDNING:  
Jan Kvillert 
  



 

KANSLI 
Vår expedition finns i ABF – huset Verkstadsgatan 14 bottenvåningen med direkt ingång från 
parkeringen. 
Vi delar lokalen med PRO.  
Vårt telefonnummer är 070-230 11 53. 
Vi har försökt att bemanna expeditionen tisdagar mellan kl. 10.00 -12.00. 
Information om vår förening har också funnits på vår hemsida neuro.se/kungsbacka. 
Vår e-post: kungsbacka@neuro.se 
Vi finns också på facebook. 

 
REPRESENTATION 
Ingemar Lundin, och Lars Blomqvist har deltagit i Kungsbacka Kommuns samordningsgrupp 

för tillgänglighetsfrågor STF. 

 

UTBILDNING 

Samhället blir alltmer digitaliserat och vi har därför i så stor utsträckning som möjligt försökt 

att erbjuda möjlighet att ta del av våra aktiviteter digitalt. 

 

KONTAKT MEDLEMMAR 

Kallelse till våra aktiviteter har skett via e-post eller brev. 

 

Ombudsmötet Neuro Halland 
Vid Länsförbundets ombudsmöte april 2022 i Villa Pollux Halmstad, deltog som ombud XXX , 
XXX  
 
Valberedning Länsförbundet 
XXX var Neuro Kungsbacka representant. 
 
Neurodagen   
Vi hade inga egna aktiviteter under årets neurodagar utan hänvisade till det rika utbud som 
länsföreningen hade. 
 
MEDLEMSTRÄFFAR 
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6 mars 

Årsmöte 
Vårt årsmöte genomfördes digitalt. 11 röstberättigade medlemmar deltog 
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  
Eva Borg tjänstgjorde som ordförande. 
 
 

7 april 
Ett samhälle för alla är det möjligt? 
Föreläsning av Anders Westgerd VD på GIL 
I gränslandet mellan humor och galenskap: När livet inte blir som tänkt. 
Mötet var på plats i ABF huset och spelades in digitalt. 
Medverkande var medlemmar och representanter från politiska partier. 
 
24 april 
Med skrattet i centrum 
Med underhållaren Jan Wolfhagen . 
En unik artist som bjuder på godbitar från såväl imitationens som illusionens värld. 
Samarrangemang med DHR. 
 
25 augusti 
Möte med politiker inför valet 
Informationsträff med representanter för alla partier som sitter i stadsfullmäktige. 
Alla partier fick presentera sina viktigaste frågor inför valet och därefter det var det fritt fram 
för alla deltagare att ställa frågor. 
  
 
8 december  
Julfest på Hanhalsgården 
Vi bjöd på Anitas julbord och live underhållning. 
Det blev en blandning av julsånger, schlagers och roliga historier.  
Festen var i samarbete med DHR. 
 
Övriga träffar 
Istället för fysiska aktiviteter så har våra medlemmar haft möjlighet att ta del av en mängd 
digitala aktiviteter under 2022 som ordnats av riksförbundet 
 
 
  



 

Slutord 
Även 2022 har präglats av pandemi och dess efterdyningar. Det finns ett generellt sviktande 
intresse för ideella föreningar som visar sig genom att få personer som vill vara med att 
jobba ideellt och få personer vill delta i aktiviteter. 
Men vi kämpar på. 
Vi har fortsatt med digitala föreläsningar via TEAMS vilket fungerat bra. 
Några av styrelsemötena har också genomförts digitalt. 

Vi hoppas på ett bättre 2023 och att alla medlemmar känner sig välkomna till våra olika 
aktiviteter, så väl fysiska som digitala. 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det 
möjligt att genomföra alla aktiviteter samt till alla medlemmar som visat sin uppskattning för 
det arbete som lagts ner under året. 
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