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Verksamhetsberättelse 2012 

    NHR Kronoberg      
 
 
Under året har följande personer arbetat med: 
 

Styrelsen 
Ordf:  Jennie Hedrén Hasselros  Sekr: Maria Danielsson 
Kassör: Ingrid Bengtsson 
Ledamöter:Eivor Johansson  Suppl:Ann-Margrete Malmborg 
 Göran Svensson             Joakim Cardell 
 Lisbeth Lövqvist 
 Alexander Elmtoft 
 

Revisorer    Valberedning 
Lars-Håkan Johansson, sammankallande Anette Berntsson, sammankallande 
Margaretha Gustavsson   Margaretha Gustavsson 
Anette Lennartsson, 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,supleant  Alexander Elmtoft 
 
Ombud till KHR,    
kommunala handikappråd, (nästa val 2014) Ombud rehabsamverkan med 
Alvesta  Ann-Margret Malmborg  landstinget Kronoberg 
 Mary Åkesson  Jennie Hedrén Hasselros 
Lessebo Marie Herngren  Maria Danielsson 
 
Ljungby Göran Svensson  Representant på ABF, arbetarnas 
 Inger Johansson,  bildningsförbund  
    Alexander Elmtoft,ordinarie 
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Forts. KHR 
Tingsryd     Vivianne Månsson   Representant i NHR:s regionreor 
     Ingrid Persson  grupp 5 
Uppvidinge Åke Carlsson Ingrid Bengtsson 
                      Britt-Louise Johansson  
Älmhult        Lena Rosberg  
  Inger Bengtsson 
      
Vid årets slut hade föreningen 216 medlemmar 
 
Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och hållit ett huvudårsmöte på 
våren och ett extra beslutandemöte på hösten. 
 
Uppföljning av verksamhetsplanen 2012 

 Styrelsen ska arbeta fram tydliga roller/arbetsbeskrivningar för sitt arbete och 
föreningen. Detta för att ev. få bättre rutiner och arbetsfördelning. 

o Vi har arbetat fram riktlinjer för ordförande, sekreterare, kassör. 
Riktlinjerna är samlade i varsina pärmar som sedan kan följa rollen inte 
personen. 

 Genomföra minst 6 aktiviteter 
o Vårfest, sommarfest, resa till Valjeviken, höstfest, Julfest 

 Genomföra föreläsning & temavecka på lasarettet i Växjö. 
o Månadens förening i Februari & föreläsning 

 Fortsätta ha regelbundet återkommande föreningsträffar. 
o Alla tre befintliga grupper Träff Växjö, Broquist och flitiga fingrar har 

rullat på som vanligt under året. 
 Ha en informationsdag i varje område/kommun vi ansvarar för. 

o Utställning på clv hela feb Växjö 
o 21 april var vi i Älmhult 
o 24 maj var vi i Ljungby 

 
Utställningar, föreläsningar & utbildningar 
 

 Under hela februari var vi ” Månadens brukarorganisation” på Centrallasarettet 
i Växjö. Vi hade en utställning av material inne på biblioteket. Vi hade även 
representanter från föreningen på plats 2 timmar i veckan. Det var en välbesökt 
utställning och det gick åt mycket informationsmaterial o ”give away” grejer. 
Som avslutning hade vi en föreläsning om lagar o rätt o riktigt. Magnus 
Andersson från huvudförbundet höll i den mycket uppskattade föreläsningen. 

 

 Ingrid och Jennie har deltagit på SISU:S utbildning i databokföring. 
Utbildningen var givande och gav föreningen en bättre förutsättning till 
tydligare bokföring/redovisning. 
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 Vi hade kallat till möte för våra kommunrepresentanter. På mötet var Tingsryd, 
Alvesta, Ljungby och Växjö representerade. Förhoppningen är 2 möte om året. 
Deltagarna bytte erfarenheter och tipsade varandra om bra arbetsmetoder. 

 

 Vi var sammarrangörer vid fotoutställning ”Kapad Krop” och föreläsning av 
Leif Axelsson. I samband med detta hade vi även en utställning med våra 
broschyrer torsdagen den 26/4 

 

 Vi har deltagit på årets ”Marsch för tillgänglighet” Vi deltog både i marschen 
och hade en liten utställning i anslutning till marschen. 
I samband med marschen var vi även engagerade i en debattartikel som 
publicerades i Smålandsposten. 
 

 Vi deltog tillsammans med Ljungby kommun 17/8 på utställning i samband 
med Ljungbydagarna. Det grundläggande temat skulle vara anhörigstöd. 

 

 Jennie har deltagit på SISU:s ordförandekurs och Maria har deltagit på SISU:s 
sekreterarkurs. 

 

 Föreningen har deltagit vid utställning på Ljungby bibliotek 14/11. I samband 
med detta intervjuades Göran Svensson i tidningen Smålänningen. 

 

IT. 
Under året har vi arbetat för att uppdatera och hålla hemsidan aktuell, vi har även 
skapat en sida på Facebook som ett komplement till vår hemsida. För att försöka 
minska våra kostnader har vi försökt organisera föreningens mailregister till 
medlemmar. Då ääven huvudförbundet la om hela sitt/vårt medlemsregister finns det 
lite kvar där att göra. 
 

Övriga sammankomster och möten 
Representanter för NHR Kronoberg har i olika grad deltagit på möten med flera andra 
organisationer/föreningar. 
 

 Vi har uttalat oss i radio Kronoberg (27/3) angående bristen på neurologer. 
 

 Nhr 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 (19/4).  

 

 Ingrid Bengtsson har deltagit i en intervju i tv4 Sydost. Ämnet som 
diskuterades var bristen på neurologer i Kronobergslän (10/9). 

 

 Smålandsposten hade en artikel gällande neddragning av assistanstimmar. 
Jennie i egenskap av ordförande intervjuades i samband med den. (20/12) 

 

 Vi har varit i Växjö Simhall & bistått med tipps/åsikter gällande handikapplyft i 
& ur badet. 

 



 

NHR, Kronoberg Sidan 4 av 4 

 
ABF(Arbetarnas bildningsförbund). Vår representant Marie-Louise Gustavsson deltog 
på ett styrelsemöte o pressenterade vad de kunde göra för oss. Vi har i år rapporterat in 
fler aktiviteter. 
Handikappidrottsföreningen 
HSV(handikapporganissationerna i Samverkan med Växjö kommun) 
Alexander Elmtoft deltar i skola och barnomsorgsnämndens samverkansråd, hela 2012 
Gudrun Ryhd deltar i skola och barnomsorgsnämndens samverkansråd, hela 2012 
Jennie Hedrén Hasselros deltar i omsorgsnämndens samverkansråd, senhösten 2012 
Gudrun Ryhd deltar i arbete och välfärds samverkansråd, hela 2012 
Reseregion 5, vi har deltagit på 1 möten under året 
Funkibator 
Rehabsamverkan, vi har deltagit på 4 möten under året 
 
Ordföranden har ordet. 
Efter första året som ordförande måste jag börja med att tacka övriga ledamöter i 
styrelsen för ett väl utfört arbete 2012.  
Utan det stödet och den uppbackningen med erfarenheter jag fått så hade arbetet varit 
mycket svårare.  
Året 2012 har genomsyrats av engagemang och ide´sprutor. Vad vill vi att Nhr 
Kronoberg ska göra, hur vill vi göra det och vad behövs för att komma dit. Vi har 
arbetat mycket med föreningen i sig och dess utveckling men även satsat på att 
utveckla och uppmuntra styrelsemedlemmarna till att bli stärkta och känna sig tillfreds 
med sina roller, ett arbete som är nog så viktigt. 
Tittar vi sedan på verksamheten för övrigt har vi inte fullt ut genomfört det vi beslutat 
om i vår verksamhetsplan för 2012 men som verksamhetsberättelsen vittnar om har 
styrelsen ändå gjort mycket under året. 
 
 
 
Jennie Hedrén Hasselros   Ingrid Bengtsson 
 
 
 
Maria Danielsson   Eivor Johansson 
 
 
 
Alexander Elmtoft   Göran Svensson  
 
 
 
Lisbeth Lövkvist    
 
 
 
Ann-Margreth Malmborg  Joakim Cardell 

Växjö 2013-01-24 


