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Om Neuro (neuro.se) 
Neuro är en 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. 

 

Neurologiska diagnoser och symtom syns inte alltid. 

Men Neuro hörs. 

 

 

 

 



     2(10) 

     

   

   

 

 

 

Vision & mission 
 

Visionen                         Missionen                         Våra värdeord och ledord 
Ett samhälle där människor      Vi vill göra livet lättare för alla     Neuro står för framtidstro, trovärdig-

med neurologiska diagnoser     med neurologisk diagnos.              het och enkelhet.                     

har samma möjligheter, rättig- 

heter och skyldigheter som  

alla andra.    

 
 
Neuros uppdrag består av tre delar 
Bilda opinion            Vi ska arbeta för ett samhälle där alla med neurologiska diagnoser ska ha samma     

möjligheter som andra. 

Stöd till medlemmar Vi ska tillgodose och företräda våra medlemmars intressen i allt vi gör. 

Bidrag till forskning Vi ska genom insamling till Neurofonden bidra till forskning inom neurologi. 

 

 

Diagnoser och symtom 
 

Över en halv miljon personer i Sverige lever med neurologiska diagnoser eller symtom. Lägger man 

till familjer och anhöriga så är det många som påverkas.  

Men trots att diagnoser och symtom kan vara både smärtsamma och besvärliga, finns det hopp, 

gemenskap och framtidstro hos oss. Som medlem i Neuro får du tillgång till diagnosinformation, råd 

och stöd i diagnos- och rättsfrågor, gemenskap och möjligheter att delta i aktiviteter.  

 

Via förbundets hemsida www.neuro.se kan medlemmar få fördjupad information om olika 

neurologiska diagnoser och nyheter. 

 

Vill du se föreningens hemsida går du in på www.neuro.se/kalmar  

 

Som medlem bidrar du till vårt stöd till forskning och vår opinionsbildning där vi tillsammans 

påverkar beslutsfattare för ett samhälle för alla. Du kan som medlem också engagera dig i vår förening. 

 

 

Vad vi gör – vårt arbete  
 

Det gör vi genom att: 

 

• påverka våra beslutsfattare till förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrade 

möjligheter till neurologisk rehabilitering. 

• bidra till ökad kunskapsspridning bland beslutsfattare och allmänhet om neurologiska 

diagnoser och livsvillkor för personer som lever med neurologiska sjukdomar eller skador. 

• skapa ökad förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller skador och genom 

opinionsbildning verka för bättre livsvillkor för våra medlemmar.  

• främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.neuro.se/
http://www.neuro.se/kalmar
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Styrelsen har bestått av 
 

Krister Ekström                                                             Ordförande 

Marie Torstensson   Vice ordförande 

Camilla Hentzell Kassör/medlemsansvarig  

Gunnie Håkansson   Sekreterare 

Anna Karlsson   Studieorganisatör 

Johan Torstensson   Ledamot 

Yvonne Axelsdotter Ledamot 

 

Revisorer 
Jan-Olof Torstensson och Dante Erickzon 

 

Valberedning 
Monika Brinkenfeldt, sammankallande, Krister Ekström och vakant.   

 

Hemsida 
Webbansvarig Annette Ranvik 

 

Ansvarig för vår verksamhet vid behandlingsbadet på länssjukhuset i 
Kalmar   
På grund av pandemin har vi fått göra uppehåll under åtta månader, men under hösten var 

Anna-Lena Gustafsson Modig ansvarig. 

 

Styrelsemöten 
Under året har vi haft 10 protokollförda sammanträden, varav fem har varit digitala möten. 

Därutöver har vi haft en planeringsdag (också digitalt) tillsammans med föreningen i norra 

länet och Neuro Kalmar länsförbund.  

Föreningen hade vid årsskiftet 175 (168) medlemmar. Vårt upptagningsområde omfattar 

Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga kommuner.   

 

Årsmöte 
Årsmötet den 6 mars höll vi för säkerhets skull digitalt via Zoom trots att restriktionerna kring 

pandemin hade upphört i februari. Mötet besöktes av rätt få medlemmar. Går vi tillbaka till 

2018, då vi senast träffades fysiskt var vi ett 35-tal medlemmar som valde att gå på årsmötet. 

Kanske blir vi fler igen på årsmötet 2023 då vi åter träffas fysiskt. 

 

Till ordförande vid årsmötet valdes PJ Tjärnberg från vårt förbundskanslie.  

Verksamhetsberättelsen inklusive de ekonomiska rapporterna godkändes och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet.  

Val förrättades enligt valberedningens förslag, vilket innebar omval av Krister Ekström som 

ordförande på 1 år och nyval på 2 år av Johan Torstensson och Yvonne Axelsdotter samt omval 

av Marie Torstensson och Gunnie Håkansson på 2 år. Kvarstående i styrelsen på 1 år är 

Camilla Hentzell, Kenneth Adolfsson och Anna Karlsson.  

Vi genomförde ett lotteri med ICA presentkort där varje deltagare erhöll en lott. 
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Föreningen har haft följande uppdrag 2022  
 

Kalmar kommuns Tillgänglighets Råd (KTR) 
Vice ordförande  Krister Ekström  

Presidiet Krister Ekström 

Ledamot, ordinarie Marie Torstensson 

Ledamot, ordinarie Barbro Eldhagen 

 
Neuro Riksnivå 
Diagnosstödjare   Marie Torstensson 

Referensgrupp organisationsöversyn  Marie Torstensson 

Valberedning    Jan-Olof Torstensson 

 

 

 
Länsförbundets styrelse har bestått av 
 

Krister Ekström Ordförande   Kalmar 

Rosita Ottosson Vice ordförande  Västervik 

Annette Ranvik Kassör, sekreterare       Kalmar 

Kerstin Johansson Ledamot, vice sekreterare  Kalmar 

Bo Allvin  Ledamot   Västervik 

Gunilla Granqvist Ledamot   Västervik 

 

Revisorer 
Jan-Olof Torstensson, Kalmar och Anne-Mari Andersson, Västervik 

 

Valberedning 
Föreningarna i Kalmar och Västervik väljer sina representanter på respektive årsmöte. 

 

 

 

Länsförbundet har haft följande uppdrag 2022 
 
Funktionsrätt Kalmar län  
Valberedning, sammankallande Monika Brinkenfeldt 

Ledamot, ordinarie (t o m april) Krister Ekström 

Ledamot, ordinarie (t o m februari) Marie Torstensson 

 

Funktionshinderrådet Region Kalmar län  
Ledamot, ersättare   Krister Ekström, Funktionsrätt Kalmar län 

Ledamot, ersättare   Kerstin Johansson, Funktionsrätt Kalmar län 

 

Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg 
Styrelsen, ordinarie ledamot Jan-Olof Torstensson 

 
Hemsida 
Webbansvarig                                                                Annette Ranvik 
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Aktiviteter och arrangemang under året      
 

Verksamhetsåret 2022 har sett lite annorlunda ut jämfört med tidigare år. 

Pandemiåren lärde oss att mötas på Nätet. Under året har styrelsen och många medlemmar 

deltagit i ett flertal olika digitala möten som riksförbundet (neuro.se/kalender), regionen och 

kommunen har arrangerat. Vi har genomfört en bussutflykt, bassängbad och Julbord. 

Vi behöver fler engagerade medlemmar! 

Tidpunkt          Arrangör/aktivitet  Deltagare  
      
Januari Kalmar kommuns Tillg.Råd – Utdelning Tillgänglighetspris Vice ordförande Tillgänglighetsrådet  

 Kalmar kommun  – Planering kompetensutvecklingsdag         Utsedd representant  

                               MFD (Myndigheten för delaktighet) – Delaktighetsdagen  Styrelsen och medlemmar  

                               Neuro Kalmar län – Planeringsmöte  Utsedda representanter 

 

Februari               Region Kalmar – Arbetsgrupp Rehab  Utsedda representanter 

                               Kalmar Länstrafik – Tillgänglighetsuppdrag tåg, Stockholm Utsedd representant 

                               Kalmar kommun – Informationsmöte om Snurrom  Utsedda representanter  

                               Neuro Riks – Vägvalskonferens   Utsedda representanter 

 

Mars                      Neuro Kalmar – Årsmöte  Medlemmar 

                               Kalmar kommun – Workshop Universell utformning  Utsedda representanter 

                               Kalmar kommun – Presentation för region Värmland  Utsedd representant                                 

                               Neuro Kalmar län – Ombudsmöte  Utsedda representanter  

 

April                      Kalmar kommun – Workshop Universell utformning  Utsedda representanter 

Neuro Kalmar län – Ombudsmöte  Styrelsen och föreningsrepresentanter 

                               Länstyrelsen – Konferens Demokrati och deltagande  Utsedda representanter 

                               Funktionsrätt Kalmar län – Årsmöte  Länsrepresentant                                                                       

 Region Kalmar – Regiondagen   Utsedd representant  

 

Maj                        Region Kalmar – Arbetsgrupp Rehab               Utsedda representanter      

                               Svenska mässan – Hjälpmedelsriksdagen  Utsedd representant 

 

Juni                        Kalmar kommuns Tillg.Råd– Studiebesök Tallhagsskolan  Utsedd representant 

 

Augusti                  Funktionsrätt Kalmar län – Konferens Inför valet, Mönsterås Utsedda representanter                     

                               Neuro Riks – Information inför Extrakongressen.                Utsedda representanter 

 

September             Neuro Riks – Extrakongress      Utsedda representanter 

                               Neuro Kalmar – Bussutflykt, Oskarshamn       Medlemmar 

                               Kalmar kommun – Kompetensutvecklingsdag        Utsedda representanter 

                               Neuro Kalmar – Neurodag på Länssjukhuset  Styrelsen  

                               LGL Kalmar län – Webbinarie om Framtidens rehabilitering Medlemmar 

                          

November              Kalmar kommun – Information Skärgårdsstaden  Utsedda representanter 

                                Neuro Kalmar – ”Den stora jultallriken”, Färjestaden  Medlemmar 

                                Länstyrelsen – Nationell samling, Funktionshiderdagar  Medlemmar 

 

December               Kalmar kommun – Samtalspromenad om tillgänglighet  Utsedd representant 

                                Neuro Riks – Digitalt Uppföljningsmöte efter extrakongress Repr från styrelserna  

 

Fyra möten  Styrelsemöte Funktionsrätt Kalmar län  Utsedd ledamot 

Två möten Regionens Neuro-rehabgrupp  Utsedda ledamöter 

Fyra möten Regionen Kalmar läns Funktionshinderråd (FRKL)   Utsedda ledamöter 

Tre möten Kalmar kommuns Tillgänglighetsråd (KTR)  Utsedda ledamöter 

Sju möten  Styrelsemöte Neuro Kalmar län  Styrelsen 

Fyra möten Styrelsemöte Valjeviken  Utsedd ledamot 

Tio möten Styrelsemöte Neuro Kalmar  Styrelsen 

Jan – dec  Neuro Riks - Utbildningar i Teams, Zoom med mera  Styrelsen och medlemmar  

Jan – dec Digitala träffar anordnade av Neuro Riks m fl  Styrelsen och medlemmar 

Jan - dec Neuro Riks - Digitala påverkansgrupper med mera  Utsedda ledamöter 
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Vårt intressepolitiska arbete inom funktionshinderfrågor 
 

Intressepolitik  
 

Föreningens intressepolitiska arbete har fokus på kommunala frågor. Det innebär att informera, 

ställa krav och uppvakta politiker och andra beslutsfattare inom olika samhällsområden. Vår 

representation i kommunala tillgänglighetsråd, till exempel Kalmar Tillgänglighetsråd (KTR), 

möjliggör för oss att ha direkt kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän.  

 

Detta är ett långsiktigt arbete som ständigt pågår, där vi inte alltid ser omedelbara konkreta resultat.  

 

Kalmar kommuns Tillgänglighetsråd (KTR) 

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder 

och organisationer för människor med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande 

funktion och är inte ett beslutande organ. Rådets intressebevakning ska vara kommunövergripande. 
 

Det nationella målet 
Det nationella målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 

personer med funktionsnedsättning. Människors olika behov och förutsättningar ska inte vara 

avgörande för möjligheten till delaktighet. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnperspektivet ska beaktas. Funktionshinderpolitiken är alltså en rättighets- och jämlikhetsfråga. 

Inriktningen för arbetet 

För att nå målet inriktas arbetet mot fyra prioriterade områden som är ömsesidigt beroende av 

varandra. 

• Principen om universell utformning 

• Befintliga brister i tillgängligheten 

• Individuella stöd och lösningar för individens självbestämmande 

• Att förebygga och motverka diskriminering. 

 

Vi försöker till exempel påverka fastighetsägare att ”tänket” ska finns med vid varje ny-, till- 

och ombyggnad! Som exempel i Kalmar har Rådet, Kommunen och Antidiskrimineringsbyrån 

Sydost tillsammans tagit fram en tillgänglighetsstämpel för butiker, affärer och restauranger. 

Syftet med tillgänglighetsstämpeln är att stimulera arbetet för ökad tillgänglighet och lyfta fram 

positiva föredömen. En förbättrad tillgänglighet gynnar alla!  

 

Funktionsrätt Kalmar län  

Funktionsrätt Kalmar län är en samarbetsorganisation med 31 länsföreningar som medlemmar. 

Uppgiften är att stödja medlemsföreningarna genom att anordna utbildningar och medlemskonferenser 

och samverka med regionen, kommunerna, länsstyrelsen, kommunförbundet och länsnätverk i Sverige 

och andra föreningar. Målet är att förbättra levnadsvillkoren för människor med 

funktionsnedsättningar.  

I styrelsen sitter invalda representanter från funktionsnedsattas länsföreningar i Kalmar län.  

Hemsidan är: funktionsrattkalmarlan.se  
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Region Kalmar läns Funktionshinderråd (FRKL) 

Funktionsshinderrådet består av totalt 15 ledamöter varav 9 kommer från länets 

funktionshinderorganisationer. Rådet ska vara ett forum för samverkan i form av överläggningar, 

samråd och ömsesidig information på läns- och regionnivå mellan regionkommunerna och övriga i 

rådet ingående aktörer och funktionshinderrörelsens länsorganisationer.  

 

Neurodagen 
Under Neuroveckan var vi en grupp medlemmar som besökte Länssjukhuset i Kalmar. Vi 

ställde oss innanför entrén med våra rollups, broschyrer och informerade de personer som 

strömmade förbi om Neuro´s arbete i länet och i Sverige. Det blev många intressanta samtal 

den dagen. Vi besökte också Neuromottagningen och lämnade broschyrer och tidningen 

Reflex.   

 

Rehabilitering   
Projekt med Region Kalmar län 
Arbetet med det projekt som startade 2017 med Region Kalmar län och representanter från Hjärnkraft, 

Parkinsonförbundet och Strokeförbundet, fortsätter löpande med ett par träffar om året.   

Intensiv rehabilitering 
Den som har en neurologisk funktionsnedsättning kan ansöka om rehabilitering som pågår fem dagar 

per vecka under cirka 2–4 veckors tid, så kallad intensivrehabilitering. I Kalmar län erbjuds länets 

intensivrehabilitering på två orter, i Kalmar och Västervik. Syftet med rehabiliteringen är att öka sin 

rörelseförmåga och utveckla sina färdigheter i vardagen. Läs mer på 1177.se. 

 

Serviceresor 
Färdtjänst och Riksfärdtjänst 
Kerstin och Krister har som representanter för regionens funktionshinderråd tidigare ingått i en 

arbetsgrupp tillsammans med KLT och ansvariga politiker, för att driva och bevaka färdtjänstfrågorna, 

vilket vi har stor erfarenhet utav. Den politiska majoriteten har dock beslutat upplösa arbetsgruppen 

eftersom man vill att dessa frågor i stället ska drivas i Funktionshinderrådet.   

Införande av Länsfärdtjänst är en viktig fråga för oss, som politiken sagt nej till på grund av för höga 

kostnader. Vårt arbete kring detta har varit begränsat under pandemitiden men vår ambition är att med 

förnyad kraft återigen tag i frågan under 2023.  

Vi har under året också lämnat synpunkter på tillgängligheten på bussarna i den allmänna 

kollektivtrafiken. 

Krister, tillsammans med representant från Jönköpings län, har i början på året varit på studiebesök i 

Stockholm och fått se tänkt inredning av nya Krösatåg och därvid fått lämna synpunkter om 

rullstolsplatser och tillgänglighet.  
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Medlemsaktiviteter 

År 2022 blev första året på länge då vi kunde skapa tillfällen att träffas fysiskt. Men 

våra resurser i föreningen är begränsade så arrangemangen har inte varit så många. 

Vi behöver bli flera som arbetar i styrelsen.  
 

Medlemmar hade dock haft tillgång till digitala aktiviteter som erbjudits av neuroföreningar 

runtom i landet, till exempel Föreläsningar, Diagnosträffar för NMD, ALS, Polyneuropati, 

Parkinson med flera, Sitt-Zumba, Digital fika, Akvarellmålning mm. Samtliga digitala 

aktiviteter har varit tillgängliga via vår hemsida www.neuro.se/kalmar där du söker fliken 

Kalender (längst upp till höger). 

   

 

Bassängbad 
Under våren 2022 var rehabbassängen avstängd för föreningar men öppnades igen efter 

sommaren. Under hösten hade vi åter tillgång till behandlingsbadet på Länssjukhuset i 

Kalmar (fredagar kl 17.15-18.30). Vi får nu vänta tills nya badanläggningen är färdigbyggd 

om några år. Dessvärre har vi inte hittat någon bra ersättning fram till dess.  

  

Bussutflykt 
Den 22 september tog vi Solbussen (tillgänglig för alla) till Oskarshamn för besök på 

Döderhultarmuseet. Detta är ett konstnärsmuseum med över 200 verk av träskulptören Axel 

Petersson, Döderhultarn. Efter detta besökte vi Sjöfarsmuseet som handlar om Oskarshamns 

sjöfart och fartygsvarv. Det gav en spännande inblick i sjöfartens utveckling på orten.  

På båda museerna hade vi kunniga guider som ingående kunde beskriva skulptören, föremålen 

och tavlorna. Därefter gick färden till Liljeholmens stearinfabrik där vi kunde köpa ljus och 

sedan åt vi god lunch på Hotell Corallen, vilket ligger vägg i vägg med Liljeholmens vid 

hamninfarten. Vi var ett 30-tal glada medlemmar som sedan vände hemåt. 

 

Den Stora Jultallriken 
I slutet på november anlände vi till Hotell Skansen i Färjestaden och gjöt en god jultallrik 

tillsammans. I mysig miljö fick vi några goa timmar tillsammans. Vi var ett 40-tal 

medlemmar som kunde konstatera att, hur trevligt det än är att få en Bingo-lott hem i 

brevlådan, så är det mycket roligare att träffas tillsammans över god julmat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neuro.se/kalmar
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Övriga frågor 
Hemsidan 

Föreningens hemsida neuro.se/kalmar är en viktig informationskanal för lokala frågor. Där finns att 

läsa om både aktuella och avslutade aktiviteter och intressepolitiska engagemang. Arbete pågår 

ständigt och vår ambition är att sidan ska bli alltmer lättillgänglig och intressant. Vi hänvisar också till 

Riksförbundets hemsida neuro.se, där mer övergripande och utförlig information finns att läsa.  

 

Medlemsblad  

Under året har vi givit ut ett fysiskt Medlemsbrev. I detta har vi även fått med en del nyheter och 

aktiviteter från länet. Vidare har vi distribuerat digital information. Neuro Riks distribuerar digitalt 

Neuro Aktuellt och Information Neuro till alla medlemmar, samt information om specifik diagnos till 

dem som anmält intresse. 

 

Projekt Föreningsutvecklare region södra Sverige 

Den 1 januari 2020 anställdes en projektledare av Neuro riks för att under 2,5 år arbeta med 

föreningsutveckling i södra Sverige. Det primära uppdraget var att genom coachning, vägledning och 

utbildning stödja föreningarna i olika verksamhetsrelaterade frågor, så som verksamhetsutveckling, 

föreningskunskap, föreningsekonomi och administration. Vidare skulle projektledaren vägleda 

föreningarna i hur man på bäst sätt behåller befintliga medlemmar och hur man rekryterar nya 

medlemmar, och då gärna med inriktning på yngre människor samt finna passande modeller för hur 

man skapar en god samverkan och relation med vården. Deltagande föreningar har efter projektets slut 

bildat en grupp för utbyte av erfarenheter och aktiviteter för framtiden. Projektet avslutades vid 

halvårsskiftet 2022. 

 

Extrakongress 2022 (digitalt) 

Neuro Riks kallade till en Extrakongress i mitten av september för att fatta beslut om den 

organisationsöversyn, som beslutades på ordinarie kongress i september 2021. Organisationsöversynen 

har pågått under hösten 2021 och våren 2022. Översynen har omfattat medlemskap, organisation och 

demokrati. För att forma framtidens Neuroförbund är det inte tillräckligt att bara justera och utveckla 

dagens föreningsliv. En översyn behövde göras för att se över om organisationen är optimal eller om 

ny struktur behöver skapas för att möta framtiden. Alla medlemmar har kunnat anmäla sig för att 

diskutera genom att gå in på neuro.se och föreningsservice/organisationsöversyn. På denna 

extrakongress avhandlades sedan Organisationsöversynen, Nya stadgar och Vem som ska förvalta 

Neurofonden samt Medlemsavgifter. 

 

Marie Torstensson har varit med i Referensgruppen, som löpande har följt arbetet och givit synpunkter 

på översynen under arbetets gång. Avstämning med föreningarna har genomförts under våren och ett 

förslag lämnades sista maj. För att sedan beslutas på extrakongressen den 17 september. 
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Välkommen till oss! 
 

 

Frågor i fokus 
 

• Stöd till medlemmar i livets alla skeden. 

• Stöd för forskning och rehabilitering. 

• Opinionsarbete för att påverka och förändra. 

 
 

”Det kan hända vem som helst – därför angår det oss alla” 
 
   Du kan som medlem engagera dig i vårt föreningsliv! 
 
 

Neurologiska diagnoser och symtom syns inte alltid. 
Men Neuro hörs! 

 

 

Kalmar 2022-12-31 
 

 

NEUROFÖRBUNDET  

Kalmar   
 

 

Styrelsen 

 

 

Krister Ekström Marie Torstensson 

Ordförande Vice ordförande 

 

 

Gunnie Håkansson Camilla Hentzell 

Sekreterare Kassör/medlemsansvarig 

   

   

Kenneth Adolfsson Anna Karlsson  

Avled 2022-09-04 Studieorganisatör 

 

 

Johan Torstensson Yvonne Axelsdotter   

Ledamot Ledamot  
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