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Under året har följande personer arbetat med: 

Styrelsen 
Ordf. Joakim Cardell  Sekreterare Charlotte Anderson 
Kassör Ingrid Bengtsson   
Ledamöter Kristina Klaesson  Suppl.  Alexander Elmtoft
 Jennie Hedrén Hasselros   Ann-Margrete Malmborg 
 Göran Svensson    
     

Revisorer 
Ordinarie Lars-Håkan Johansson    
 Margareta Gustavsson 
Suppl. Anette Lennartsson    
 Eivor Landqvist 

Valberedning   
Anette Berntsson  Sammankallande     
Margareta Gustavsson      
Eivor Landqvist 

IT Tommy Göransson,  
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Aktivitetsorganisatörer  
Eivor Johansson 
Ann-Margret Malmborg 
Gudrun Rydh 
Tommy Göransson 
 

Ombud till HSV 
Ingrid Bengtsson   Ordinarie 
Alexander Elmtoft   Supleant 

Ledamöter till KHR:s referensgrupper 

Alvesta Ann-Margret Malmborg  Ordinarie  
 Mary Håkansson  Suppleant 

Lessebo  Marie Herngren Ordinarie  Ordinarie 

Tingsryd  Vivianne Månson   Ordinarie 
Ingrid Persson    Suppleant 

Uppvidinge Åke Carlson   Ordinarie  
 Britt-Louise Johansson  Suppleant 

Ljungby Göran Svensson  Ordinarie   
Inger Johansson  Suppleant 

Älmhult Lena Rosberg  Ordinarie   
Inger Bengtsson  Suppleant 

Markaryd Birgitta Petterson  Ordinarie  

Styrelsens verksamhet  

Under året har styrelsen haft 11 stycken protokollförda möten och ett planeringsmöte.  

Det har tillkommit en del nya styrelsemedlemmar som varit väl engagerade i olika ändamål. 
Det har blivit hög närvaro av nästintill alla i styrelsen vid våra möten. När vi träffats har det 
varit med hög ambitions nivå.  

Vi tackar våra hedervärda medlemmar för förtroendet att arbete åt er och den förening vi är 
stolta över, NHR Kronoberg. 

Då både vår sekreterare och vår ordförande av personliga skäl ej varit närvarande av flertalet 
av vår möten, har våra suppleanter fått göra ett viktigt arbete, så även vår ledamot Jennie 
Hedrén Hasselros tagit ett stort ansvar under året. 

 

Under 2011 hade föreningen 228 betalande medlemmar. 
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Utställningar, föreläsningar & utbildningar 

 

För att sprida information om neurologiska sjukdomar så anordnade vi en föreläsning med 
neurologen Fredrik Schön och med den duktige moderator, Lennart Wärmby.  

Föreläsningen var öppen för allmänheten så väl som medlemmar och den drog till sig 100-
talet besökare och all våra broschyrer om dessa sjukdomar tog slut.  
 

Vi har även haft en välbesökt öppet hus på rehabkliniken.  
 

När tillgänglighetsmarschen ordandes i Växjö det gångna året så deltog Nhr Kronoberg i en 
utställning som hölls i IOGT-NTO:s lokaler.   
 

Alexander som representant för styrelsen deltog i en föreläsning/utbildning om FN-
konventionen 
 

Vi hade även en utställning och föreläsning i samarbete med Assistansia. Det handlade om 
bättre hälsa i rullstol. 
 

Linneuniversitetet hade olika föreläsningar och då deltog vi med en monter, vår monter var 
välbesökt och det var ett bra arrangemang. 
 

Joakim & Jennie deltog i en utbildningshelg gällande föreningsfrågor. Helgen ordandes av 
NHR rix. 
 

I anslutning till neurodagen hade vi en stor utställning på Grand Samarkand. Vi hade vårt 
informationsmaterial och flera representanter från NHR på plats. I samband med utställningen 
var det även en servicehund, Smulan & hennes matte Inger på plats och visade viken hjälp 
man kan ha av en servicehund. Det var även ett glatt gäng som visade upp rullstolsdans. 

 

Övriga sammankomster   

Representanter för Nhr Kronoberg har i olika grad deltagit på möten med flera andra 
organisationer/föreningar bl.a. 

ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 

Handikappidrottsförening 

HSV(Handikapporganisationerna i Samverkan med Växjö Kommun) årsmöte, 
samverkansråd, temamöten, styrelsemöten 

Funkibator 

Reseregion 5 

KHR (Kommunala Handikapprådet) 

Information av Folkhälsoinstitutet 

Clv information om Landstingets organisation 

Ide & Kunskapscentrum. Lunchföredrag 

Fonus Alvesta 

Anna Bondes Fond (dragningen) 
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Tillgänglighetsmarschen 

Växjö Golfklubb 

Rehab samarbete med handikappföreningarna 

Föreningsstämma Ide & Kunskapscentrum 

Träff med förbundet  PJ Tjärnberg och Roger Lindahl 

 

Tillsammans med bl.a. DHR & Assistansia har vi träffat politiker gällande tillgänglighet i 
Växjö centrum. Politikerna fick själva försöka ta sig runt i rullstol till några utvalda 
platser/affärer för att uppleva hur det fungerar/inte fungerar att ta sig fram i Växjö. 

 

Medlemsaktiviteter 

 

Årsmöte 

På årsmötet 2011 tackades Gudrun Rydh av för många uppskattade arbetsår i styrelsen. I 
samband med avtackandet fick hon en förgylld nyckelpiga. 

 

Påskfest 

Föreningen ordnade en mycket trevlig gemenskapskväll med påskbuffé´, kaffe, godis & 
lotterier det var många som deltog  

 

Sommarfest 

För att bli lite avslappnande med god gemenskap anordnade vi en sommarfest 

Det var god mat och en cittragrupp från Ljungby underhöll, det var ett trevligt inslag.  

 

På neurodagen bjöd vi våra medlemmar fika på Broqvist cafee´. Dagen till ära som turligt nog 
sammanföll den med vår ordinarie fika dag så caféet bjöd på tårta. 

 

Höstfest med beslutandemöte 

Årets höstfest var på sätt och vis historiks då det i samband med festen hölls ett beslutande 
föreningsmöte, det första i föreningens historia. Alla medlemmarna kallades till mötet och i 
samband med det så antog vi föreningens budget för 2012, verksamhetsplanen 2012 och vi 
pressenterade förslag på aktiviteter 2012. 

På festen serverades det exotisk planka  

 

Julfest 

Julfesten hölls på vallhagen. Det serverades glögg och pepparkakor och ett rikligt tilltaget 
julbord. Underhållningen på denna fest var barn och ungdomskörerna WOW & YIPPI från 
Vederslövs kyrka. Vi fick njuta av ett trevligt luciatåg. 

 

På flera av våra arrangemang har vi haft medhjälpare, vi tackar Jessica Cardell, Caroline 
Andersson & Hanna Hedén för hjälpen under året och hoppas vi ser er på fler tillställningar 
under 2012. 
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Träff Växjö 

Gruppen träffas varannan vecka i fiket på Vallhagen. Under 2011 blev det ca 10 träffar per 
termin. Gruppen leds av Alf och han har alltid något trevligt och spännande att berätta om. 
Det brukar vara mellan 5-10 personer som träffas. 

 

Träff Alvesta 

Under våren gjorde föreningen ett försök att starta en träff grupp även i Alvesta. Gruppen var 
inte så välbesökt och vi konstaterade att träff Växjö & träff Alvesta hade nästan samma 
deltagare och lade ner gruppen. 

Föreningen hoppas på att träff Slussen i Lagan kan bli ett bättre alternativ. Göran har arbetat 
med detta. 

 

Onsdags fikat på Broquist café 

Under hala året träffas våra medlemmar på Brokvists. Det brukar vara mellan 5-10 varje gång. 
Ibland bjuder man in någon politiker. Funkibator har besökt dem och berättat om sina projekt. 
Men oftast samlas man bara för att prata och ha trevligt. 

 

Flitiga fingrar 

Flitiga fingrar håller till i Ingelstad på Ingelshov. Vi träffas ungefär en gång var fjärde vecka. 
Ibland har vi studiecirkel vi har haft luffarslöjd och korgflätning. Den sista tiden har vi haft 
olika handarbeten med oss. Det viktigaste med träffarna är gemenskapen. Prata en stund med 
lite fika.  

 

Slutord 

Vi i styrelsen anser att året som gått varit mycket givande. Vi tycker att det har varit roligt att 
så många medlemmar har kommit till våra föreningsmöten, och hoppas intresset ska fortsätta 
vara högt och förhoppningsvis bli högre. Vår ambition är att finna aktiviteter som tillgodoser 
våra medlemmars olika intressen. Vi i styrelsen är alltid öppna för olika förslag och idéer och 
tar tacksamt emot tips. Vi vill också tacka alla för de gåvor och den hjälp vi fått under året. 

 

Växjö 2011-12-31 

 

 

Joakim Cardell Charlotte Andersson  Ingrid Bengtsson 
Ordförande  Sekreterare   Kassör 

 

 

Eivor Johansson Kristina Klaesson  Göran Svensson 
Ledamot  Ledamot   Ledamot 

 

 

Jennie H. Hasselros Ann-Magret Malmborg  Alexander Elmtot 
Ledamot  Suppleant   Suppleant 


