
Verksamhetsberättelse för 2017

Vår förening Neuro Skellefteå arbetar för att främja medlemmarnas gemenskap och 
rättigheter. Föreningen har nu 146 medlemmar. 

Nytt för i år var vår projektgrupp. Som ett första projekt tog de sig genast an att 
planera inför Neuro Skellefteås 50-årsfirande 17 feb 2018. 

 

Medlemsmöten

Under årets gjorde vi två bussresor: 

 I juni for vi iväg till Älgens Hus i Bjurholm. Där fick vi lyssna på livfulla 
berättelser och beskrivningar om livet som älgfarmare. I deras restaurang 
erbjöds sedan en god lunch och slutligen fick vi träffa och klappa de söta 
älgkalvarna. 

 I november for en grupp iväg till Piteå Havsbad för att må gott i höstrusket 
och lyssna på show med Robert Wells. Maten var fantastisk och sängarna 
sköna. 

Vi har många återkommande möten för att främja medlemmarnas gemenskap, vi 
träffas runt fika, luncher och middagar:

 Fika: En onsdag i månaden träffas vi i museets café. Vi tar en fika 
tillsammans, pratar och några tar upp stickningen.

 Luncher: Sista onsdagen i månaden träffas vi och äter lunch tillsammans. 
Först var vi på Restaurang Älvy och senare blev det på Stigs.  

 Middagar: En dag i månaden träffas vi och äter middag tillsammans på olika 
restauranger med god tillgänglighet. 

Träning är viktig, vi erbjuder 

 träning på Träningsverket, Idrottens hus 2 gånger/vecka samt 

 träning i lasarettets bassäng en gång i veckan. 

En dag hade vi bokat banor i bowlinghallen.

I mars hålls alltid årsmöte, så också detta år. Förutom de sedvanliga förhandlingarna
fick vi även lyssna på Tuttan, Åke och Christer.

I maj månad hade vi välkomstmiddag med information om föreningen för senaste 
årets nya medlemmar. Det är ett trevligt tillfälle för styrelsen att lära känna våra nya 
vänner.

 Att grilla korv ute vid älven i början på sommaren är också tradition. Området är 
naturskönt, kaffe är alltid gott utomhus – men vädret kan vi inte råda över.



Ett par tillfällen för att spela spel tillsammans har bjudits. Populäraste spelen hittills 
har varit brädspel.

Föreningen uppmärksammar medlemmar som fyller jämna år. 

Gruppen ”Neuroförbundet Skellefteå” finns på Facebook. Den som lämnat sin e-
adress får fortlöpande information i sin mailbox.

Under sommaren bryter vi upp rutinerna för att istället träffas hemma hos varandra 
en gång i veckan. De som har lust och har tillgänglig plats bjuder in alla 
fikasugna medlemmar. Det är ett populärt sommarnöje och gemenskap.

Förutom alla sociala aktiviteter är Neuro aktiv i en mängd samverkansgrupper med 
kommunen: 

 Tillgänglighetsgruppen och 

 RÅFF(dvs rådet för förebyggande av rörelsehinder, där också politiker ingår.) 
samt 

 referensgruppen, där alla föreningar träffas och lyfter viktiga frågor som sedan
kan tas upp i RÅFF.

Marléne Lindbergh och Ann-Christin Stenberg var vår förenings representanter vid 
årets förbundskongress i Stockholm. De framförde vår förenings remissfråga om 
höga färdtjänstavgifter och fick svar att den frågan avgörs kommunalt, det kan inte 
förbundet påverka.

 Under mötet fastställdes förbundets stadgar och handlingsplan. De två områden 
som styrelsearbetet kommer att fokusera på är neurosjukvård och rehabilitering, men
också hjälpmedel, LSS, transporter, tillgänglighet mm. Vi kommer säkert att kunna 
fortsätta följa vår duktiga förbundsordförande Lise Lidbäck i nyhetsmedia. 

Slutligen vill vi i styrelsen uttala vårt 

stora varma tack
till alla som stött oss under året och vi ser fram emot ett nytt bra 
verksamhetsår 2018

Karin Gerth, ordförande Karin Vising, kassör

Agneta Frimodig, sekreterare Karin Bjuhr Mattsson, ledamot

Månika Östlund, suppleant Lars-Erik Hultin, suppleant
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