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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    
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  

Tommy Bolander  Jennie Hedrén Hasselros 
Lessebo Vakant    
Ljungby Göran Svensson  Representant på ABF, arbetarnas  
 Inger Johansson,  bildningsförbund 
Markaryd Vakant                       Alexander Elmtoft, ordinarie 
Tingsryd     Wivi-Anne Månsson    
     Ingrid Persson  Medlemsansvarig 
Uppvidinge  Britt-Louise Johansson Anna Norengård 
                     Maritha Grahn   
Älmhult        Lena Rosberg Aktivitetsansvarig Ljungby 

 Ann-Sofie Jonasson  Yvonne Magnusson/Kajsa Lindstrand 
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Vid årets slut hade föreningen 195 medlemmar av dessa var det 26 nya medlemmar 
 
Under året har vi byggt vidare på arbetsfördelningen i vår förening genom att lägga vissa 
ansvarsområden utanför styrelsen. En styrelse/förening är bara så stark som medlemmarna 
gör den till. 
 

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten och hållit ett årsmöte på våren. 
Under hösten så var ett av våra styrelsemöten i samband med höstfesten och medlemmar var 
då välkomna att delta på det styrelsemötet. 
 

Uppföljning av verksamhetsplanen 
 Fortsätta ordna olika medlemsaktiviteter  

Fika på Broquist varje onsdag 
”Träff Växjö” ca 8 ggr/termin 
”Flitiga fingrar” ca.4 ggr/termin 
 Självträning i varmbassäng 30ggrVäxjö/30 i Ljungby 
Vårfest i Ljungby & i Växjö 
Sommarfest i Lagan 
Höstfest  
Julfest tillsammans med DHR på restaurang ”Castelina” i Växjö 
Resa till Valjevikens folkhögskola 
Lunchträffar i Växjö 8 ggr, Ljungby 9ggr 
gemensam grillning 2 ggr 

 Försöka öka antal aktiviteter på fler ställen i vårt län 
Vi har haft fler aktiviteter i Ljungby, vi har haft en utställning i Lenhovda . 

 Se över om vi kan bilda en länsförening igen 
Under året har vi arbetat med detta men processen i sig görs inte i en handvändning 
utan detta arbete behöver fortgå under en längre tid. 

 Representera vår förening/våra medlemmar i olika samhällsforum  
Under året har vi deltagit på flertal möten, se i texten nedan 

 
 

Utställningar, föreläsningar & utbildningar 
 Vi fortsätter att lämna ut informationsbroschyrer på olika platser i Kronoberg. //not. 

gratis Neuroförbundet ”rix” står för kostnaden för detta materialet.//. Vi har 
informationsbroschyrer på rehabkliniken på Sigfridsområdet och på Neurologen på 
lasarettet i Växjö och på Ljungbylassarett. 

 Rehabkliniken på St. Sigfridsområdet informerade om vad de kan göra för våra 
medlemmar samt en uppföljning på Polyneuropatidagen 2014 med en föreläsning i 
ämnet 

 Vi deltog på en utställning, för all omsorgspersonal i Växjö kommun 20-21/9. Vi 
deltog med utställningsbord och medlemmar på plats för att presentera föreningens 
arbete. (Neurodagen) 



 

Verksamhetsberättelse 2015 
 

 Org nr 829501 Sidan 3 av 4 

 I samband med neurodagen hade vi också föreläsningar : 
I Ljungby föreläste sjukgymnast Jonas Magnusson ” Fokusera på det vi kan istället 
för på det vi inte kan. 
I Växjö berättade vår medlem Jenny Alldén om sitt stamcellsbyte.  

 Vi hade 2 dagar på Växjö lasarett med utställningsbord och medlemmar på plats för 
att presentera föreningens arbete. (Neurodagen) //not. Vi kommer erbjudas möjlighet att 
finnas på plats på Växjö lasarett mer regelbundet framöver// 

 Vi deltog på en utställning, ” Så funkar det” på Ljungby stadsbiblioteket 10/11 Vi 
deltog med utställningsbord och medlemmar på plats för att presentera föreningens 
arbete. 

 Ordföranden deltog som gästföreläsare när Ljungbykomun hade sin årliga dag för sin 
omsorgspersonal 18/11 

 Vi har haft en dag med utställning på Konsum i Lenhovda 
 

Neuroförbundet Kronoberg i media. 
 Debattartikel i SMP, (smålandsposten) 3e juni 

 Deltagit på invigning av tillgänglig badplats, kort reportage i Smålansnytt 

 Några pluggannonser i SMP under året 
 

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 
21april.  

 Vi har varit på utbildning om medlemsregistrets funktioner och vår nya 
medlemsansvarig började hjälpa till i föreningen. 

 Vi har följt upp vårt arbete kring att säkerställandet av neurologkompetens på Växjö 
o Ljungbylassarett. Vi vände oss åter igen till berörda politiker för att få besked och 
har skapat en personlig kontakt för att ge säkerställa ett bättre samarbete. 

 PJ från rixförbundet har varit hos oss och pressenterat hur man kan arbeta med olika 
projekt. Som ett resultat av detta har vi påbörjat ett rehabprojekt. 
Gruppmedlemmarna (ej styrelsemedlemmar) har träffats 4 ggr under hösten. De har 
bl.a. fått viss utbildning i div ämnen. 

 Vi har tillsammans med flera Neuroförbund i södra i Sverige och Valjeviken gått 
med på att försöka få igång ett projekt gällande kontinuerlig rehab. Under 2016 
kommer detta samarbetet fortsätta och förhoppningsvis bli ett bra arbete. 

 

Representanter för Neuroförbundet Kronoberg har i olika grad deltagit på möten med flera 
andra organisationer/föreningar. 
ABF(Arbetarnas bildningsförbund),  
Växjö Handikappidrottsförening 
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HSV(handikapporganisationerna i Samverkan med Växjö kommun) 
Under året har det varit mycket diskussioner om hur samarbetet med Växjö Kommun ska se 
ut. Här har Neuroförbundet fått lägga lite extra tid tillsammans med andra föreningar för att 
försöka skapa så bra möjligheter till att samverka med kommunen som möjligt. 
Varje nämndråd i sig har 4-8 möten/ år  
Gudrun Rydh deltar i skola och barnomsorgsnämndens samverkansråd,  
Jennie Hedrén Hasselros deltar i omsorgsnämndens samverkansråd,  
Gudrun Rydh deltar i arbete och välfärds samverkansråd,  
Funkibator, Vi har haft några träffar där det diskuterats hur vårt samarbete kan se ut. Vi är 
även medsökande på ett av deras projekt via ”Allmänna arvsfonden” 
Rehabsamverkan med Landstinget,  
Länsstyrelsens tillgänglighetsforum  
I&KC 
DHR Växjö 
RBU 
 

Ordföranden har ordet. 
Då var det nyår igen och det är dags reflektera över det gångna året men samtidigt ligga 
något steg före och planera inför nästa. När vi ser tillbaka så kan vi se ett bra år med många 
aktiviteter och många deltagare, jag som ordförande kan även se tillbaka och konstatera att 
vi har en styrelse som arbetar bra ihop och som täcker upp där det kan tänkas behövas. Just 
förmågan att jobba i en styrelse är ovärderlig och med den sittande styrelsen i ryggen så ser 
jag fram emot ett nytt bra år med föreningen. Vi har planerat många roliga aktiviteter 
tillsammans och jag hoppas att vi lyckas påverka politiker/samhället till vår fördel i de olika 
ärendena som kan tänkas dyka upp. 
 
 
 
Jennie Hedrén Hasselros   Ingrid Bengtsson 
 
 
 
Lisbeth Lövkvist   Eivor Johansson 
 
 
 
Alexander Elmtoft   Göran Svensson  
 
 
 
Ann-Margreth Malmborg  Katarina Lindwall 
 
 
 
Beatric Lindvall   Växjö 2016-01-19 


