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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 

Styrelsen för Neuro Linköping, lokalförening för personer 
med neurologisk diagnos, lämnar följande berättelse: 

 
 
Styrelsen som valdes vid årsmötet 2018-03-17 har efter konstituering haft följande 
sammansättning: 
 
Ordförande Ann-Christin Petersén 
Vice Ordförande Alexandra Fransson  
Kassör Catharina Heimdahl 
Sekreterare Ingrid Stenström Ling  
Övrig ledamot Hans Karlsson t.o.m. 2018-06-04 
 Hillevi Andersson fr.o.m. 2018-06-05 
  
Suppleanter Hillevi Andersson t.o.m. 2018-06-04 
 Ingela Mattsson 
 Michael Greén 
 
 
Övriga förtroendevalda som valdes på årsmötet 2018-03-17: 
 
Revisorer Jan Bergström och Marianne Andersson 
Revisorssuppleant Jan Hillman och Barbro Kvarnström 

Ombud till länsförbundet Styrelsen gavs i uppdrag att utse ombud 

Funktionsrätt Linköping  Ann-Christin Petersén 

Referenter till massmedia Ann-Christin Petersén, Ingrid Stenström Ling 

Serveringsansvarig Åsa Bastefjord samt styrelseledamöter 

Resekommitté Catharina Heimdahl, Michael Greén 

Lotteriansvarig Ann-Christin Petersén  

NHR-bladet Alexandra Fransson, Michael Greén  

Hemsida  Ingrid Stenström Ling, Alexandra Fransson 

Facebook Alexandra Fransson 

Valberedning Barbro Kvarnström, Leif Andersson 
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Styrelsesammanträden 
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
 
Medlemsantal och medlemsavgifter 
Den 31 december 2018 hade föreningen 267 medlemmar. Medlemsavgiften har 
varit 380 kr för medlem och 200 kr för anhörigmedlem. 
 
Ekonomi 
Styrelsen hänvisar till resultat- och balansräkning för 2018. 
 
Neuro Linköping i media 
Under året har föreningen fått notiser om föreningens möten publicerade i Corren. 

 
Gruppverksamhet 

Träning i varmvattenbassäng 
Varje fredag under terminstid träffades 5-9 medlemmar för bad i varmvatten-
bassäng på Universitetssjukhuset. Kontaktperson vid bassängen Barbro 
Kvarnström, ersättare Alexandra Fransson. Nya deltagare hälsas välkomna! 
 

Egenträning på Rörelse och Hälsa 
I samarbete med DHR, STROKE-föreningen, Reumatikerföreningen och 
Parkinsonföreningen har egenträning med stöd av fysioterapeutstudenter erbjudits 
1 gång/vecka under terminstid i Rörelse och Hälsas lokaler på Brigadgatan. 
Föreningen har fått stöd från Neurofonden till denna verksamhet. 
 

Samtalsgrupp för medlemmar med MS 
Gruppen har träffats en gång per månad under terminstid. Samordnare har varit 
Alexandra Fransson och Anna Fohlström. 
 

Hjärngänget, samtalsgrupp för medlemmar med hjärntrötthet 
Gruppen har träffats en gång per månad under terminstid. Samordnare har varit 
Ingrid Stenström Ling och Niclas Meuller. 
 

 
Medlemstidning (NHR-bladet) 
NHR-bladet har utkommit för 34:e året i rad. Tre nummer har utgivits. 
Redaktionen har bestått av delar av styrelsen. 
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Kansli 
Föreningens kansli är lokaliserat till Föreningshuset Fontänen. Under januari-april 
var föreningen utan eget kansli pga. Fontänens renovering. För styrelsemöten och 
andra aktiviteter har annan lokal bokats på Fontänen.  
 

Bingolotter och Sverigelotter 
Genom medlemmar och övriga som angett Neuro Linköping som förmånstagare 
har vi fått ett ekonomiskt tillskott till föreningens kassa tack vare sålda lotter.  
 

Styrelseutbildning 
Styrelserna för Neuro Östergötland och lokalföreningarna i Finspång, Motala-
Vadstena, Linköping och Norrköping hade en fördjupad utbildning i januari på 
hotell Ekoxen, Linköping. Ingrid Stenström Ling, Catharina Heimdahl och Ann-
Christin Petersén deltog från Neuro Linköping. 
 

Medlemsmöten 
Lördagen den 28 januari ”Vi roar oss själva”, tipspromenad och ”kluringar”, 
  servering och lotteri. 

Lördagen den 4:e mars Årsmöte med Hans Bager som ordförande.  
 Lotteri och kaffeservering.  

Lördagen den 26:e maj Tipspromenad i Fontänens omgivning och  
 samvaro, servering.  

Lördagen den 20:e september Höstbrunch och samvaro i Tekniska Verkens  
 museum i Valla. Lotteri och servering. 

Lördagen den 17:e november Regionråd Torbjörn Holmqvist presenterade 
  regionens arbete kring e-hälsa. Lotteri och 
  servering. 

Lördagen den15:e december Gröt- och Luciafest med luciatåg från Folkunga-
skolan och tomtemusikanter. Risgrynsgröt, 
skinksmörgås, kaffe och pepparkaka. Jul-lotteri och 
utdelning av julklappar.  

Marknad 
Lördagen den 20:e oktober genomfördes en välbesökt höstmarknad med loppis, 
hembakat bröd till försäljning, lotterier och kaffeservering. Gemensamma krafter 
och välvilja från medlemmarna bidrog till ett positivt tillskott till föreningskassan. 
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Utflykter, resor 
Vårens endagsresa torsdagen den 24:e maj gick till Stendörrens naturreservat och 
Trosa. Guidning i naturreservatet, lunch på Trosa stadshotell och promenad på 
egen hand i Trosa. 
 
Vid höstens endagsresa torsdagen den 23:e augusti bjöds på båttur med M/S 
Wettervik till Grönön i Vätterns norra skärgård samt besök på Venus choklad- 
fabrik i Askersund. 

En rekreationsresa till Valjeviken genomfördes 16-20 juni, med Prova På-aktiveter, 
föreläsningar och guidade utflykter. Catharina Heimdahl var ansvarig före och 
under resan. 
 
 
Neurodagen  
Neuro Linköpings arrangerade Neurodagen fredagen den 28:e september på US. 
Temat var rehabilitering vid neurologisk diagnos. En föreläsning gavs om ”Modern 
neurorehabilitering utifrån aktuell kunskap och forskning” och därefter belystes 
samverkan i rehabilitering mellan Rörelse och Hälsa och Linköpings kommun.  
Neuros informationsmaterial fanns tillgängligt för åhörarna i lokalen. 
 
 
Neuroförbundet Östergötland 
Vid ombudsmötet i april, där tre personer från vår förening deltog, valdes Ingrid 
Stenström Ling till ordinarie ledamot och Catharina Heimdahl till ersättare i 
länsförbundets styrelse.  
 
 
Funktionsrätt Linköping 
Föreningens ordförande har deltagit i ordförandemöten. Ordföranden och 
styrelsens övriga ledamöter har deltagit i verksamhet anordnad av Funktionsrätt 
Linköping, där arbetet har fokuserats på funktionshinderrörelsens gemensamma 
intressen.  
 
 
Fontänens styrelse 
Ordföranden har varit ersättare i Fontänens styrelse. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

Slutord 
Neuro Linköping har genomfört sitt 54:e verksamhetsår. Styrelsen konstaterar att 
föreningen på olika sätt arbetat för att uppfylla målen som intresse-, service- och 
kamratförening. Allt arbete har varit möjligt tack vare intresserade och 
engagerade medlemmar. Vi vet att det finns mer kvar att göra och styrelsen är  
redo för nya utmaningar under nästa verksamhetsår. Föreningen har ett stort 
berättigande i Linköping och angränsande kommuner. 
 
Föreningens stabila ekonomi bidrar till att vi kan göra satsningar på olika 
verksamheter. Vi behöver också hjälpas åt att bidra till lotterier, marknader, gåvor 
m.m. Det finns plats för fler i vår förening. Vi behöver alla hjälpa till att prata om 
föreningen bland vänner och bekanta. Varje medlem är föreningens bästa 
ambassadör. 
 
Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla medlemmar, enskilda, 
Linköpings kommun och övriga som möjliggjort verksamheten under året 2018.  
Ett tack riktas också till Neuro Sverige och Neuro Östergötland för gott samarbete 
under året.  
 
 
Linköping den 31 december 2018 
 
 
 
 
Ann-Christin Petersén Alexandra Fransson  Catharina Heimdahl 
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
 
 
Ingrid Stenström Ling Hillevi Andersson 
Sekreterare   Ledamot 
 
 
 
Ingela Mattsson Michael Greén 
Suppleant Suppleant 


