
 

 

 

Verksamhetsplan 2023 – Neuro Kalmar 

Föreningens verksamhet bör i huvudsak inriktas på att som intresseorganisation, tillsammans 

med riksorganisationen och länsförbundet, verka för att personer med neurologiska 

sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter 

tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor genom att 

- som opinionsbildare arbeta med intressepolitisk påverkan på kommunal nivå eller 

motsvarande med frågor som tillgänglighet, hjälpmedel, LSS-frågor etc. 

- genomföra medlemsträffar och arrangera aktiviteter såsom träning och utflykter med 

Solbussen. 

- arrangera konferenser av intressepolitisk karaktär och diagnosrelaterade frågor 

  

Utöver, våra egna styrelsemöten och under året pågående engagemang i kommuners 

tillgänglighets- eller funktionshinderråd, KTR (Kalmar kommuns Tillgänglighetsråd) m.fl. 

föreslår vi att för år 2023 genomföra nedanstående aktiviteter och arrangemang. 

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

Parkinson- och Strokeförbunden fortsätter även under 2023, men i mindre omfattning. Vi deltar också 

i projektet ”Framtidens rehabilitering är NÄRA”, www.ehealtharena.se och En Livsviktig Podd.     

Projekt Föreningsutveckling i södra Sverige 

Det 2,5-åriga projektet som startades 2020 med anställning av projektledare avslutades 30 

juni 2022. Nu är det upp till föreningar och länsförbund att själva fortsätta under kommande 

år med stort engagemang för att vidareutveckla samarbetet inom vårt föreningsliv i södra 

Sverige. De första åren har visat på intressanta möjligheter och vi deltar efter förmåga.  

Serviceresor 

Neuro har tillsammans med KLT och ansvariga politiker ingått i en arbetsgrupp som har 

avvecklats. Nu har politikerna beslutat att frågor rörande färdtjänst, riksfärdtjänst och frågan 

om länsfärdtjänst i fortsättningen ska tas upp i regionens Funktionshinderråd. Dock fortsätter 

vi att påverka tillgängligheten även på den allmänna kollektivtrafiken där våra behov inte 

alltid tillgodoses.  

Nyhetsbrev 

Information till medlemmarna om styrelsens arbete och aktuella frågor. Tas fram tillsammans 

med länsförbundet. Mycket information ges nu digitalt.  

E-post till våra medlemmar via vårt interna medlemsregister NGOPRO  

Vi ska löpande ta kontakt med de medlemmar som idag inte har e-post eller använder sin e-

post. Målsättningen är att minska utskick med vanlig post och arbeta för att så många som 

möjligt kan få information via e-post. Och därigenom kunna ta emot mer digital information. 

Solbussen 

Dagsutflykter med anpassad buss till olika besöksmål två gånger per år. 
 

Övrigt  

6-8 styrelsemöten, ett årsmöte och ett planeringsmöte. 

Vår förening har i flera år nu arbetat med sina ”sista reserver”. I år avgår flera 

nyckelpersoner ur styrelsen utan att vi har lyckats finna några ersättare. Har du – eller någon 

du vet – intresse för att arbeta med våra frågor? Hör gärna av dig till någon i styrelsen eller 

valberedning! 

http://www.ehealtharena.se/
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