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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
NEURO KUNGSBACKA LOKALFÖRENING 
 
Styrelsen för Neuro Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande 
årsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 
MEDLEMSANTALET 
Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 76 stycken. 
Årsavgiften har varit 380 kronor för huvudmedlem och 200 kr för stödjande medlem. 
 
STYRELSEN 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Ordförande: Ingemar Lundin 
Vice ordförande: Madeleine Olofsson 
Kassör: Ylva Kvillert 
Lena Löfstedt 
Mats Olsson 
 
Suppleanter:  
Kent Stenhammar  
Viveka Hyltze 
 
Studieorganisatör: 
Ingen utsedd styrelsen ansvarig 
 
REVISORER:  
Bengt Thalenius 
Ingrid Karlsson 
 
FESTANSVARIG:  
Ylva Kvillert 
Lena Löfstedt 
 
VALBEREDNING:  
IngaLill Hallgren och Jan Kvillert 
 
KANSLI 
Vår expedition finns i ABF – huset Verkstadsgatan 14 bottenvåningen med direkt ingång från 
parkeringen. 
Vi delar nu lokalen med PRO och LO (Landsorganisationen Halland) 
Från och med 2017 får vi ett årligt bidrag från Kungsbacka kommun som motsvarar 60% av 
vår årshyra. 
Vårt telefonnummer är 070-230 11 53. 
Expeditionen har under året varit bemannat varje tisdag mellan kl 10.00 -12.00 
Styrelsens ledamöter har turats om att hålla expeditionen öppen vid dessa tillfällen. 
Information om vår föring kan också hämtas på vår hemsida neuro.se/kungsbacka. Vi finns 
också på facebook. 
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REPRESENTATION 
Lena Löfstedt och Mats Olsson har varit våra representanter i Neuro Halland styrelse. 
Ingemar Lundin och Madeleine Olofsson har representerat Neuro lokalförening i FSIK. Där 
ingår representanter för de flesta handikappsföreningarna 
Ingemar Lundin har varit ordf.  
Från 2019 upphör verksamheten i FSIK. 
Ingemar Lundin har deltagit i Kungsbacka Kommuns samordningsgrupp för 
tillgänglighetsfrågor STF 
Vid ABF:s årsmöte representerades Neuro Kungsbacka av Mats Olsson ombud och  
Kent Stenhammar som ledamot i ABF Halland styrelse.  
 
Utbildning styrelsen. 
Under året har styrelsen utbildats i hur en styrelse i en ideell förening fungerar. Detta gjorde vi med 
hjälp av boken ”Styrelsearbete i föreningar” av Björn Lundén. 
 
Ombudsmötet Neuro Halland 
Vid Länsförbundets ombudsmöte april 2018 i Villa Pollux Halmstad, deltog 
som ombud Ingemar Lundin, Ingalill Hallgren Mats Olsson och Bengt Tahlenius och som 
ledamot i länsförbundets styrelse Lena Löfstedt, Kent Stenhammar 
 
Neurodagen  - Ett liv med kvalité 
Lördag 22 september kl. 11.00-16.00 på Komedianten i Varberg 
Program/föreläsare: 
Lennart Björklund - Ett liv med kvalité med progredierande sjukdom 
Max Eliasson -från Biogen demonstrerade IMS skor, som gör det lättare att förstå sig på folk 
med neurologiska sjukdomar.  
Charlotta Sairio - Evert Taube - jorden runt och hem igen 
Med en berättarglöd som fångade och överraskade publiken, gestaltade  Charlotta Sairio Evert 
Taubes tankar och liv med sång och ord. 

Inför riksdag- och kommunalvalet 2018.  
Neuro och dhr inbjöd till 
Frågestund med våra politiska partier i Kungsbacka. 
Onsdag 15 Augusti ABF huset. Alla intresserade var välkomna. 
Moderator var Beate Bjelke. 
Det blev en lyckad kväll, en sansad debatt och ett 40-tal nöjda besökare deltog. 

 
MEDLEMSTRÄFFAR 
 
18 februari Filmafton 
Vi såg tillsammans med dhr filmen Prinsessa på vift. 
LO bjöd på chips och dricka 
Runt 10 medlemmar deltog 
 
4 mars Årsmöte 
Program: Vi började kl.15.00 med årsmötesförhandlingar 
På vårt årsmöte deltog 17 personer, det var god stämning och maten uppskattad. 
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.  
Eva Borg tjänstgjorde traditionsenligt som ordförande. 
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3 april Patientlagen 
Vad är patientlagen och för vem gäller den? 
Carina Werner Hälso- och sjukvårdsstrateg Region Halland och  
Tommy Rydfeldt ordf. Driftnämnden Närsjukvård berättade om patientlagen och för vilka den 
gäller. 
I patientlagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.  
Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver. 
 
7 maj 
Medlemmarna i Neuro inbjöds av FUB till en kväll om personlig assistans. 
Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), informerade om den pågående utredningen och hur läget 
ser ut för assistansen och annat som ryms inom LSS. 
 
8 maj Sjungande trädgårdsmästaren 
Neuro Kungsbacka traditionella vår-träff med Den sjungande trädgårdsmästaren Lars 
Johansson. 
Lars berättade om skötsel av blommor och trädgårdar samt underhöll oss med dragspelsmusik 
och sång. Trädgårdsmästaren drog mycket folk som vanligt. 32 personer kom och lyssnade till 
Lars, och fick med sig fina plantor hem. dhr:s medlemmar var inbjudna 
 
31 maj Utflykt i Elvis Anda 
Neuro Kungsbacka och dhr reste på utflykt till TCB house of Music i Floda, även kallat Elvis 
museet, 18 personer deltog. 
Vi togs emot av entusiasterna som driver stället, och blev guidade i stugorna som inhyste 
mängder av foton, instrument och kuriosa från olika musiker. En kopia, i naturlig storlek, av 
Elvis Presleys barndomshem finns uppbyggd, och det var intressant att se hur litet och 
spartanskt han och hans föräldrar levde i flera år. Sedan serverades det hamburgare med 
tillbehör, och The Cadillac Band spelade live för oss ute i grönskan. På hemvägen stannade 
bussen till vid Skallsjö kyrka som är unik eftersom tornet är av glas och inrymmer en jättelik 
kristallkrona som kan lysa i olika färger. Vi fick titta på ett bildspel hur renoveringen av 
kyrkan gått till. 
 
24 maj 
Ombuden till Länsförbundets ombudsmöte 2018 kallades till extra ombudsmöte 24 maj i Varberg. 
Ärende: Ej behandlad motion angående Neuro Kungsbacka  motion om angående länsförbundets 
ekonomi. Vår motion avslogs. 
Viveka Hyltze, Lena Löfgren, Mats Olsson, Ingemar Lundin och Bengt Thalenius deltog. 
 
14 juni utflykt Fjärås Bräcka 
Den 14 juni samlades Neuro och dhr för traditionsenlig sommarpromenad. 
Vi samlades vid naturum där Fredrik Ryberg från Teknik mötte upp. 
Fredrik berättade om kommunens vattentäkt, som försörjer 64 000personer med Sveriges 
bästa dricksvatten 
Därefter fortsatte vi promenaden bort till vattenverket och under tiden fortsatte Fredrik berätta 
och svarade på deltagarnas frågor. 
Framme vid vattenverket fick vi ytterligare information hur vårt vatten distribueras och vi 
tittade också på den historiska utställning som finns där 
Sedan promenerade vi tillbaka till naturum och avslutade dagen med gemensam fika på 
naturum fina Café. 
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15 augusti 
Möte med de politiska partierna inför valet. 
Mötet med våra lokala politiker den 15 september blev välbesökt, ett 40-tal personer kom och 
ställde frågor som besvarades av representanterna för de olika partierna. 
Samtliga partier deltog.  Alla partirepresentanterna var angelägna om att svara på publikens 
frågor. Det blev en trevlig och givande kväll och en sansad debatt mellan partierna.  
 
15 september höstfest. 
dhr inbjöd till höstfest i ABF-huset fullriggaren. 
Med dragspel och gitarr bjöd Anita Öjersson och Karl-Åke Johansson på 
en blandad repertoar från Sven-Ingvars till Evert Taube. 
 
22 september 
Neurodagen i Varberg på Varbergs bibliotek, komedianten. Vi var inbjudna av Neuro i 
Varberg/Falkenberg. 5 från Kungsbacka deltog. 
Dessutom var det några medlemmar från Kungsbacka som också deltog i Neurodagen i 
Göteberg. 
 

27 september 
dhr bjöd in till höstfest i fullriggaren 
 
21 okt Strålande tider 
Strålande tider, en liten teaterföreställning, såg vi på ABF tillsammans med dhr, 22 personer 
deltog. 
Vi fick följa med på en humoristisk tidsresa från 30-talets skola, via elektricitetens ankomst, 
kvinnans inträde på arbetsmarknaden och 50-talet med nya yrken och det fantastiska påfundet  
semester!  
Henrik och Alexandra Murdock, Falkenberg, bjöd på en show med musik, skådespeleri.  
 
1 och 4 december Julfest. 
Julfest 1 dec glögg, pepparkakor och underhållning dhr inbjöd. 
Neoros traditionell Julfest 4 dec dhr var inbjudna. 
Vi träffades i ABF-huset lokal Esteten för att umgås och njuta Anitas goda 
Julbord, 14 personer deltog. 
För underhållningen svarade. 
Gun & Susanne med sitt program” Värmande visor i jultid”. 
Som vanligt kom tomten och delade ut våra medhavda julklappar, ett alltid lika populärt 
inslag på vår julfest. 
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Slutord 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen framföra sitt tack till alla som gjort det möjligt att 
genomföra alla aktiviteter samt till alla medlemmar som visat sin uppskattning för det arbete som lagts 
ner under året. 
 

 

Kungsbacka 2019-03-03 

 

 

Ingemar Lundin Madeleine Olofsson Ylva Kvillert 

 

 

 

Lena Löfstedt Mats Olsson 


