
 
 

 

NEURO KARLSKOGA-DEGERFORS 
 

Ytterligare ett år har gott och det är dags för Årsmöte och 

Vårfest. 

 

Vi samlas till årsmötesförhandlingar 

Lördagen den 25 mars kl.15:00, föreningslokalen 

Skogsrundan 2 A Karlskoga.  

 

Efter årsmötet inbjuder Neuro Kga-Dfs till Vårfest med 

enklare förtäring kl. 17:00-20.00.  

Baren är öppen till självkostnadspris, endast kontant betalning 

gäller. 

 

 

Anmälan: Senast 16/3 till Ann-Marie tel: 073-912 69 33 eller 

Petra tel: 070-734 83 80. 

 

❖ Övriga handlingar finns på hemsidan, och kommer finnas 

till årsmötet. Vill du få dem utskrivna innan kontakta 

Petra på tel: 070-734 83 80. 

 

OBS! Anmälan är bindande 

 

 

 

 



Dagordning till Årsmötet Neuro Kga-Dfs 
25 mars 2023 kl. 15:00-16.30  
 
 

Årsmötesärenden: 
 
❖ Parentation 

 
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 föregående år 

 
9. Ekonomisk årsredovisning för föregående år 

 
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
11. Behandling av eventuella motioner 

 
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan 

 
13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret 

 
14. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen år 2023 med 2100: - som delas 

på  
ordförande, kassör och sekreterare. Förbrukningsmaterial ersätts mot 
uppvisande av kvitto 
 

15. Anta nya Stadgar 
 



16. Information om nya medlemsavgifter, gäller from 2024. Ordinarie medlem 
384: -/mån och Stödmedlem 216: -/mån 
 

17. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya 

verksamhetsåret. 

18. Val av: 
a.  ordförande, vanligen för ett år 

b. övriga ledamöter i styrelsen, vanligen för två år 

c. suppleanter i styrelsen, vanligen för ett år 

d. minst en revisor för ett år 

e. minst en revisorssuppleant för ett år 

f. Val av 3 ombud till ombudsmöte i regionförbund den 11 april kl. 

18.00-ca. 20.30     

g. Val av 1 ombud till ombudsmöte Funktionsrätt Kga-Dfs i april, datum 

ej fastställt ännu 

h. valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 

 
19. Övriga ärenden      
     
 
Karlskoga mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022, NEURO 
KARLSKOGA-DEGERFORS 802488–4788. 
 

STYRELSE 
Styrelsen har bestått av: 
 

Ordförande  Tomas Ericsson, avliden 2022-12-14 
Kassör   Ann-Marie Rydh  
Vice kassör/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 7 protokollförda styrelsemöten och 1 AU möte. 
 

MEDLEMMAR 
Antal medlemmar vid årsskiftet var totalt 76.  

 

OMBUD NEURO ÖREBRO LÄNS OMBUDSMÖTE 
Ordinarie  Ann-Marie Rydh 
”  Liselotte Eriksson 

 

FUNKTIONSRÄTT KGA-DFS OMBUDSMÖTE  
  Sten Forshufvud 
 

VALBEREDNING (2023 års val) 

Sammankallande  Lise-Lott Eriksson  
Ann-Marie Rydh 

 

FÖRENINGSAKTIVITETER 

Årsmöte 

Årsmötet hölls i föreningslokalen för första gången den 19 mars efter 
Pandemins utbrott. Alla som deltog tyckte att mötet gick bra och att det var 

roligt att träffa varandra igen och fira in våren. 
 

Medlemsaktiviteter 

19/3 genomfördes en Vårfest efter årsmötet. 

• 28/5 gick Neuropromenaden av stapeln för Neuro Kga-Dfs. Tyvärr var 
uppslutningen dålig, endast 4 personer deltog varav 3 var 



styrelseledamöter. Bidraget man gav gick till Forskning inom 

Neurologi. 

• 2–5/6 genomfördes en rekreationsresa till Piperska i Lundsbrunn för 
att njuta och koppla av och äta god mat. Många glada medlemmar ville 
följa med. 

• 13/8 Arrangerade vi årets kräftskiva som även den var den första 
sedan Pandemin startat. Alla Neuros lokalföreningar i Örebro län var 

inbjudna. Alla njöt av att umgås och detta år hade vi även vädret på 
vår sida. Tyvärr blev vår trubadur sjuk så vi fick roa oss själva så gott 
vi kunde. 

• 19/9 Träningsgruppen fick äntligen starta sina aktiviteter igen och nu 
i nya fina lokaler. Många glada träningssugna dök upp, vi har varit 

mellan 15–20 personer/tillfälle. Det är Ann-Marie och Thomas Rydh 
samt Petra Nilsson som är ansvariga och har ”nyckel” till 

Rehablokalen. 

• 29/9 firade vi Neurodagen. Enhetschef Anette Jansson höll i en 
rundvandring och presentation av de nya lokalerna på 
Rehabiliteringscentrum på Karlskoga lasarett. Efter det fick vi sitta ner 
och inta frukt och dryck, under tiden föreläste sjukgymnast Steven 

Allen. Han föreläste om ”Hjärnan”-normalfunktion och vid 
skada/sjukdom, mycket intressant. 

• 10/12 Gick vår årliga julfest av stapeln. Även här ville många delta 
och umgås. Julbord var beställt från Pärltuppen. De som ville träffa 
”tomten” köpte en liten klapp till julklappsbytet. 

• Biljetter till Görsköjs Generalrepetition, vi fick 2 ordinarie och 1 
rullstolsplats+ledsagare.  

 

Styrelseaktiviteter 

Att inspirera till delaktighet i temadagar, informationsträffar, rehabilitering- 
och rekreationsaktiviteter, festligheter resor mm.  

 

• Funktionsrätt Kga-Dfs; Tomas ordförande och Petra vice sekreterare. 

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

• Samrådsgruppen på Karlskoga lasarett; Petra ordinarie och Tomas 
ersättare. Samrådsgruppen har legat vilande sedan våren 2020. Efter 

årsskiftet 2022 vet vi inte om Samrådsgruppen kommer finnas kvar, 
Funktionsrätt håller sig uppdaterade och återkommer i frågan. 

• Neuro Örebro Länsförbund; Tomas ordförande i styrelsen och Dan är 
ledamot. Tomas är även kassör i Stiftelsen NHR Örebro 

Rehabiliteringsfond och Petra är sekreterare. 

• Kundforum Serviceresor; Tomas ordinarie och Petra ersättare. 

• Centrum för Hjälpmedel; Tomas har varit ordinarie i rådet men under 
Pandemin så har inga träffar arrangerats. 

• RFF Region Örebro län; Tomas ordinarie i rörelsegruppen. 

• Tomas ordinarie och Petra ersättare i referensgruppen för RFF Örebro 
 län. Mandatperioden avslutas årsskiftet 2022. I och med detta så 



avslutas även uppdraget i Kundforum serviceresor men Petra har fått 

förlängt uppdrag i Kundforumgruppen. 

 

NEURO Kga-Dfs Träningsgrupp 

Neuro´s Träningsgrupp har äntligen fått starta igen efter 2½ års uppehåll. 
Många glada träningsvilliga medlemmar dök upp. 
  

Ekonomi 
Äntligen har vi kunnat genomföra ett antal aktiviteter under året och 
pengatransaktionerna ökar även då automatiskt. Fonder och stiftelser som 
beviljat bidrag till aktiviteter är Neurofonden, Radiohjälpen och Norrbacka-

Eugeniastiftelsen. 
 

Övrigt 

Styrelsen har haft otur att mista ordföranden, Tomas Ericsson, pga. 

sjukdom den 2022-12-14. Tomas har lämnat med stor sorg och saknad, han 
betydde mycket för föreningsverksamheten och bidrog med sin enormt stora 
kunskap och glädje under alla år. Tack Tomas för allt! 
 

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 2023 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. 
 

Karlskoga mars 2023 
 
 

Petra Nilsson   Tomas Ericsson,  
Sekreterare/vice Kassör  Ordförande 

    (avliden 2022-12-14) 
 
Ann-Marie Rydh    

Kassör  
    Dan Klarström 

    Ledamot 
 
Conny Eriksson 

Ledamot 
Mari-Louise Appel 

    Ledamot 

Susanna Johansson Suppleant   



 
Motion 
 

Här kommer en motion från mig till Neuro Kga-Dfs årsmöte 2023 

 

 

Rekrytering av medlemmar. 

Enligt min uppfattning har föreningen en relativt god ekonomi. Men utan 

medlemmar dör en förening. 

Jag tycker styrelsen ska göra en under-balanserad budget för 2023.  

Avsätt 10.000 till posten "rekrytering av medlemmar" 

Hur man ska rekrytera fler medlemmar är något som styrelsen behöver 

fundera på och då är det bra om det finns lite pengar avsatta för det. 

Hur man ska rekrytera fler medlemmar är ju en punkt som man även kan 

diskutera på årsmötet. 

 

Karlskoga 2023-01-21 

Sten Forshufvud  
 
 

• Styrelsen föreslår att motionen skall antas och att nya styrelsen 2023 får i 
uppdrag att ta fram en budget som främjar medlemsvärvning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Neuro Karlskoga-Degerfors 
 
Förslag till VERKSAMHETSPLAN 2023–2024 
 
Styrelsen planerar att ha 4–6 styrelsemöten under året. 
 
Vi vill inspirera våra medlemmar att delta i de arrangemang som anordnas av 
lokalföreningar och länsförbund, funktionshindorganisationernas. Temadagar, 
föreläsningar, studiecirklar, underhållning, utflykter, resor och festligheter mm. Vi vill 
även inspirera våra medlemmar att delta i aktiv träning/rehabilitering.  
 
Aktiviteter för medlemmar; 
 

• Träningsgruppen måndagar Rehabiliteringscentrum Karlskoga lasarett 

• Rekreation- och Rehabiliteringsresa  

• Dagsutflykter 

• Årsmöte med Vårfest 

• Neuropromenaden 

• Kräftskiva 

• Neurodagen 

• Julfest 

• Föreläsningar 

• Naturreservat-dagar 

• Samverkan med övriga funktionshinderorganisationer 
 

Aktiviteter för styrelsen; 
 

• Delta i RFF, Rådet för funktionshinderfrågor, Karlskoga och Degerfors  

• Ordförande- och styrelsemöten Funktionsrätt Kga-Dfs 

• Neuro Örebro Länsförbund 

• Marknadsföra oss i samhället 

• Opinionsbildning 

• Samverkan mellan funtionshinderföreningarna 

• Riktade insatser för att öka antalet medlemmar. Med särskilt inriktning mot 

yngre. 

Vi skall genom vår kontaktfunktion i Funktionshinderorganisationerna, RFF och 
Neuro läns- och riksorganisation arbeta för att våra medlemmar får ett så bra liv som 
möjligt. 
 
Neuro är en ideell oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att 
ge dig information, stöd och en framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med 
neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som 
alla andra. 
 

 

 



 

Budget Neuro Karlskoga-Degerfors 2023–2024 
 

Intäkter 
Intäkter aktiviteter    45 000,00 

Bidrag och gåvor  100 000,00 

_______________________________________ 

   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 

______________________________________ 

                     145 000,00  

 

 


