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Under året har följande personer arbetat med: 
 

Styrelsen 
Ordf:   Jennie Hedrén Hasselros Sekr:  Katarina Lindwall 

Kassör:  Ingrid Bengtsson 

Ledamöter: Eivor Johansson  Suppl: Ann-Margreth Malmborg 

  Göran Svensson              Beatric Lindvall 

  Lisbeth Lövkvist 

  Alexander Elmtoft 
 

Revisorer    Valberedning 
Jessica Berntsson, sammankallande  Anette Berntsson, sammankallande 

Åke Arvidsson   Tommy Lundé 

Margaretha Gustavsson, suppleant  Eivor Landqvist, suppleant 

Eivor Landqvist, suppleant 
 

Aktivitetsgrupp   IT-ansvarig 
Eivor Johansson   Alexander Elmtoft 

Tommy Göransson   Tommy Göransson 

Ann-Margret Malmborg 

Jenny Malm 

Beatric Lindvall 
 

Ombud till HSV,    Utställning & föreläsningsgrupp 

Handikapporg. i samverkan med V-ö kommun Jennie Hedrén Hasselros 

Ingrid Bengtsson, ordinarie   Ingrid Bengtsson 

Alexander Elmtoft, suppleant   Alexander Elmtoft 
 

Ombud till KHR,    

kommunala handikappråd, (nästa val 2018) Ombud rehabsamverkan med 

Alvesta  Ann-Margreth Malmborg landstinget Kronoberg  

Mary Åkesson  Jennie Hedrén Hasselros 

Lessebo Marie Herngren    

Ljungby Göran Svensson  Representant på ABF, arbetarnas  

 Inger Johansson,  bildningsförbund 

Markaryd Vakant                       Alexander Elmtoft, ordinarie 

Tingsryd     Vivianne Månsson   Representant i NHR:s regionreor 

     Ingrid Persson  grupp 5 

Uppvidinge  Britt-Louise Johansson Lisbet Lövkvist 

                     Åke Carlsson  

Älmhult        Lena Rosberg  

 Inger Bengtsson 

På årsmötet 2014-03-02 valdes nya representanter, de tillträder 2015-01-01 
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Vid årets slut hade föreningen 200 medlemmar. 
 

Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten och hållit ett 

huvudårsmöte på våren och ett extra beslutandemöte på hösten. 
 

Uppföljning av verksamhetsplanen 

 Genomföra minst 6 föreningsaktiviteter. 
Detta har vi uppfyllt med råge. 

 Genomföra föreläsningar och temavecka på CLV. 

Vi försökte med föreläsning på CLV men fick inte någon föreläsare som kunde 

delta.  

 Fortsätta ha regelbundet återkommande föreningsträffar. 

Detta har vi genomfört. 

 Ha en informationsdag/aktivitet i så många som möjligt av de kommuner 

som ingår i vårt upptagningsområde. 

Vi har börjat dra igång aktiviteter i andra kommuner än Växjö, bl.a. Älmhult o 

Ljungby. Ljungby har kommit igång riktigt bra och fortsätter under 2015 

 Göra en översyn av våra stadgar. 

Våra stadgar har gåtts igenom ett ändringsförslag har gått iväg till 

stadgegruppen på riksnivå för godkännande och vi väntar på svar. 
  

Medlemsaktiviteter under året 

 fika på Broquist varje onsdag 

 ”Träff Växjö” ca 8 ggr/termin 

 ”Flitiga fingrar” ca.4 ggr/termin 

 självträning i varmbassäng ca15 ggr/termin 

 sommarfest i Ljungby 

 höstfest i samband med vårt beslutandemöte 

 julfest på restaurang ”castelina” 

 resa till Valjeviken där rollen som anhörig och vikten av familjen stöd 

diskuterades  

NYTT FÖR I ÅR 

 lunchträffar i Växjö ca 4 ggr/termin,  

 gemensam grillning 

 lunchträff i Ljungby 

 fikaträff i Älmhult 

 diagnosträff // neuropati 
 

Utställningar, föreläsningar & utbildningar 

 Vi har beställt hem mycket infomaterial i år (not. gratis Neuroförbundet ”rix” 

står för kostnaden). Vi har informationsbroschyrer på rehabkliniken på 

Sigfridsområdet och på Neurologen på lasarettet i Växjö 
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 Vi deltog på mässan ” Funka för livet” Växjö i 8-9/5. Vi delade 

utställningsmonter med RBU och DHR. Vi deltog med utställningsbord och 

styrelsemedlemmar på plats för att presentera föreningens arbete. 

 Vi deltog i projektet ”brainbus” ett samarbete mellan Parkinsonförbundet och 

Neuroförbundet. 

 Vi deltog på en utställning, ” Så funkar det” på Ljungby stadsbiblioteket 11/11 

Vi deltog med utställningsbord och styrelsemedlemmar på plats för att 

presentera föreningens arbete. 

 Vi fanns på plats på kontoret när I&KC firade 15 år. 
 

IT. 

Vi har fortsatt att arbeta med sociala medier och att hålla dessa aktuella och 

uppdaterade. Vi har infört ett dokumentsystem via droppbox. 
 

Neuroförbundet Kronoberg i media. 

 Debattartikel om tillgänglighet i samarbete med andra organisationer, SMP 9/5 

 Politikersvar på ovanstående artikel, SMP 19/5 

 Radioreportage i samband med MS-dagen Radio Kronoberg 29/5 

 Tidningsreportage i samband med MS-dagen, Växjöbladet Kronobergaren 5/6 

 Radioreportage, Brainbus Radio Kronoberg 26/8. 

 Tidningsreportage, Brainbus. SMP 27/8 

 Debattartikel i samband med att rix neurorapport presenterades. SMP 29/9 
 

Övriga sammankomster och möten 

 Vi har deltagit på den årliga regionkonferensen med rixförbundet där det bl.a. 

diskuterades medlemsrekrytering. 

 Neuroförbundet Kronoberg nominerar varje år medlemmar boende i Växjö 

kommun (fondkrav) till utdelning i Anna Bondes Fond. I år var det en av våra 

medlemmar som fick ta del av utdelningen. Vi hade representant närvarande vid 

dragningen den 16 april.  

 Inför valet deltog vi på möten med politiker och arbetade aktivt med frågor som 

rör våra medlemmar bl.a. hade vi mycket påtryckningar gällande 

säkerställandet av neurologkompetens på Växjö o Ljungbylassarett. 

 PJ från rixförbundet har varit nere hos oss och hjälpt oss i frågor kring vårt 

föreningsarbete bl.a. för att förbättra arbetet mot de som sitter i KHR och för att 

kunna sprida vår verksamhet till fler kommuner. 
 

Representanter för Neuroförbundet Kronoberg har i olika grad deltagit på möten med 

flera andra organisationer/föreningar. 

ABF(Arbetarnas bildningsförbund),  

Handikappidrottsföreningen 

HSV(handikapporganisationerna i Samverkan med Växjö kommun) 

Varje nämndråd i sig har 4-8 möten/ år  
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Alexander Elmtoft deltar i skola och barnomsorgsnämndens samverkansråd,  

Gudrun Rydh deltar i skola och barnomsorgsnämndens samverkansråd,  

Jennie Hedrén Hasselros deltar i omsorgsnämndens samverkansråd,  

Gudrun Rydh deltar i arbete och välfärds samverkansråd,  

Reseregion 5,  

Funkibator 

Rehabsamverkan med Landstinget, vi har deltagit på 4 möten under året 

Länsstyrelsens tillgänglighetsforum,  

I&KC 

DHR Växjö 

RBU 

Parkinsonlänsförbund 
 

Ordföranden har ordet. 

Som ordföranden tackar jag åter för ett bra år. Vi har genomfört mycket och det är en 

trevlig och gemytlig stämning bland våra medlemmar. Vi försöker sträva efter att göra 

så många som möjligt i föreningen delaktiga i våra aktiviteter. Detta gör vi genom att 

försöka erbjuda ett brett utbud av olika aktiviteter. För att kunna göra det bra för ER 

medlemmar behöver vi få lite idéer och önskemål om vad vi ska göra. Vi kan ordna 

1000 föreläsningar och fester men om det är ”fel” ämne på föreläsningen eller tokig 

inriktning på festen så har vi ju inte lyckats med att göra vårt bästa för er.  

Jag hoppas vi ses på årsmötet och på många aktiviteter 2015.// Jennie 

 

 

 

Jennie Hedrén Hasselros   Ingrid Bengtsson 
 

 

 

Lisbeth Lövkvist   Eivor Johansson 
 

 

 

Alexander Elmtoft   Göran Svensson  
 

 

 

Ann-Margreth Malmborg  Katarina Lindwall 

 

 

 

Beatric Lindvall 

Växjö 2015-01-15 


