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Neuroförbundet Kaprifol  

kallar medlemmarna till  

ordinarie årsmöte: 

Lördagen den 23 februari 2019 

kl. 13—17 även i år på 

 Billströmska Folkhögskolan, Tjörn 

Vi har fått lov att vara i matsalsbyggnaden, som är handikappanpassad.  

Där har vi årsmötesförhandlingar i vanlig ordning. 

 Vi har samarbete med skolans elevförbund och får deltaga i deras  

underhållning med elever från musiklinjen  

  I samband med mötet bjuder vi på förtäring  i skolans matsal 

Var god anmäl ditt deltagande till Thomas Granlund tel: 073-1575974 eller till  

Dag Ekliden tel. 0304-473 92, mobil 076-794 47 56 senast den 16 februari 2019. 

Årsmöteshandlingarna finns att få i möteslokalen innan mötets början. 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. 

 

Vi i styrelsen vill påminna om att detta är ett viktigt möte och föreningens högsta  

beslutande organ.  

På mötet kommer sådana väsenliga frågor som ekonomi, medlemsavgiften för 2020 samt 

årets resor, utflykter och övriga aktiviteter att behandlas.  

Ju fler medlemmar som är med och påverkar besluten, desto säkrare är det att vi gör rätt 

saker i föreningen. 

Valberedningen tar gärna emot fler namnförslag till styrelsekandidater.  

Kontakta: Kay Lithander, mobil 072-1596093  

 

Vägbeskrivning: Kör väg 160 över broarna och tag till vänster vid trafikljuset mot Wallhamn, 

Skärhamn, Rönnäng (väg 169). Vid Wallhamnskrysset, tag till höger mot Kyrkesund, 

Kållekärr, Kör rakt igenom Kållekärr och ca 1 km efter Kållekärr, på raksträckan, visar väg till 

vänster Billströmska Folkhögskolan, Stenkyrka kyrka. Vi skall vara i matsalsbyggnaden, som 

ligger längst fram mot stora parkeringen och vid bilvägen mot kyrkporten.  

 

Hjärtligt välkomna till Neuroförbundet Kaprifols  årsmöte! 

 

 
Styrelsen  

Thomas Granlund, Olov Ahlstedt, Dag Ekliden, Kay Lithander,  

Janet Rutgersson, Eva-Lena Skoog och Sven-Arne Nilsson 



 

 

Sida 2 KAPRIFOLEN 

 Dagordning inför Neuroförbundet Kaprifols årsmöte 2019 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

5. Val av två rösträknare vid mötet 

6. Godkännande av dagordning 

7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat 

8. Verksamhetsberättelse för sist förflutna kalenderår (2018) 

9. Ekonomisk årsredovisning för samma tid 

10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Behandling av eventuella motioner 

12. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2019 

13. Förslag till Budget 2019 

14. Medlemsavgiftens storlek (år 2020) 

15. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya året 

16. Val av: 

a) ordförande på ett år 

b) övriga ledamöter på två år 

c) suppleanter för ett år 

d) två revisorer för ett år 

e) två revisorssuppleanter för ett år 

f) fyra ombud till ordinarie ombudsmöte i Neuroförbundet Västra Götaland 

g) ombud i Kommunala Råden för Funktionshinderfrågor i Stenungsund, Tjörn, Orust 

h) valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte 

17. Övriga ärenden 

18. Mötets avslutande 

 

Förslag till verksamhetsplan 2019 för Kaprifol 

Hela året  Café-MS fortsätter 1:a torsdagen i månaden om det inte är en röd dag eller  

  före en helgdag då vi flyttar träffen en vecka framåt. I januari är den flyttad till 

  vecka 2. Sommaruppehåll i juli och augusti.  

  Vi träffas på  Café Fregatten kl 13.00  

  Akvarellmålarcirkeln - 3 torsdagar i månaden på Spekeröds Bygdegård. Vår  

  och hösttermin som omfattar 12 målarträffar (jan—maj och aug—nov)  

Februari  Årsmöte på Billströmska Folkhögskolan (lördag 23 februari)  

Mars  Kaprifoldagen  Till Universeum i Göteborg (lördag 16 mars) 

 
April  Lorensbergsteatern Göterborg konsert ”The summer of love” (onsdag 24 april) 

 

      
September Repslagarmuseét Älvängen  

  Medlemsmöte; hösten och 2020 års aktiviteter 

     

Oktober  Teaterresa        

  

December Julbord  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KAPRIFOLEN Sida 3 

Kaprifoldagen lördagen den 16 mars 2019 

Kaprifoldagen blir återigen på Universeum (vi var där 2016 men då var regn-

skogen stängd pga renovering) Nu har nya regnskogen öppnat! 1 642 växter har 

planterats, ett 25 meter högt kapokträd byggts och massor av spännande djur 

släppts ut. Kliv rakt in i Amazonas, mitt i Göteborg!  

Andra avdelningar som är spännande att se: Rymden-utställning om rymden och 

rymdresor, Vattnets väg, Akvariehallen och Reptiler.  

De flesta delar är tillgängliga med rullstol eller annat hjälpmedel.  

Vi börjar dagen med en enkel fika på Kafè Tukan. Sen går vi in på Universeum. 

Klockan 14.00 äter vi Buffè på Robertas Restaurang som finns i byggnaden.  

 

Vi åker med en buss som tar rullstol från: 

Henån 10.00  

Varekil 10.15  

Myggenäs 10.30  

Stenungsund 10.40  

Stora-Höga 10.55,  

hemfärd 16.00. 

 

För detta betalar ni 100 kr och barn under 15 år gratis.  Anmälan gör du till  

Thomas Granlund 073-1375974 eller Dag Ekliden 0304-47392  

senast den 6 mars och betalning den 10 mars till bankgiro 5756-4353.        

Text: Janet Rutgersson 

         Dag Ekliden 

Konsert på Lorensbergsteatern 24 april 

Onsdag den 24 april åker vi till Lorensbergsteatern på konserten  

The Sommer of Love med ett 40 tal låtar av alla de stora 60 tals artisterna.  

Den internationella succén The Summer of Love är en färgsprakande,  

nostalgisk musikresa som tar dig tillbaka till den fantastiska sommaren 1967. 

En sommar då världen exploderade i flower power, psykadelia, frigörelse, fred 

och kärlek och inte minst tidlös, legendarisk musik med artister som inspirerat 

många generationer och som skapat ett soundtrack till en hel epok. 

Vi åker med buss som tar rullstol från: 

Henån 17.00,  

Varekil 17.15  

Myggenäs 17.30  

Stenungsund 17.40  

Stora-Höga 17.55.  

Hemfärd 22.00   

 

Det subventionerade priset är 300 kr för buss o biljett. Biljetterna delas ut i 

bussen.    

Anmälan senast den 18 februari och betalning senast den 28 februari  

Anmälan är bindande.  

Anmälan till Thomas Granlund 073-1375974 eller Dag Ekliden 0304-47392                           

regnskogen 



Sida 4 KAPRIFOLEN 

Seniordagen på Fregatten 26 oktober 

Text och foton:  

Dag Ekliden 

Fredag den 26 oktober hade Stenungsund sin årliga Seniordag i Fregatten.  

Kaprifol var en av utställarna med ett bord där vi informerade om  

Neuroförbundet och vår lokalavdelning Kaprifol. Tillströmning av besökare är 

som intensivast från kl 12.00 det kom många besökare till vårt bord, som var 

intresserade av Neuroförbundet och vad vår lokalförening Kaprifol kan erbjuda. 

Det resulterade i att vi fick flera nya medlemmar till vår förening.  

Thomas Granlund, Dag Ekliden, Janet Rutgersson och Eva-Lena Skoog turades 

om att bemanna vårt bord under hela fredagen.  

Kristian Talvik besökte Spekeröd 

Kristian Talvik besökte Akvarellmålarna på Spekeröds Bygdegård                       

Konstnären Kristian Talvik från Orust var med på målargruppens torsdags- 

målning den 15 november där han visade oss målarpapper som fungerar olika  

beroende på hur mycket vatten som används i målningen.  

Vi fick en lektion i hur man målar himmel med moln och hur man komponerar 

en målning, och mycket mer av hans gedigna målarkunskaper.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sida 5 KAPRIFOLEN 

 

Reportage från julbordet på Åh Stiftsgård i Ljungskile      

Söndag den 2 december var vi på Åh Stiftsgård och åt julbord. Det började 

med glögg och små våfflor med pepparkaksmak i Paviljongen utanför  

huvudbyggnaden. I matsalen var det tre stora bord med sill, kalla rätter och 

varmrätter samt ett bord med äggost och ris à la Malta och med mängder av 

godis. 52 deltagare lät sig villigt smaka av läckerheterna som det bjöds på. 

Tomten kom och hälsade på också. Det är så gemytligt och trevligt där och vi 

kommer gärna tillbaka. 

Det var 6 året i följd som vi var på Åh Stiftsgård och åt julbord. 

Text och foto: 

Janet Rutgersson 

Dag Ekliden 

Amanda juldekorerade 
och fotograferade   

Kay och Nisse 



Akvarellgruppens terminavslutning 

Sida 6 KAPRIFOLEN 

Cafè-MS-avslutning 

Neuroförbundet vill öka medlemsantalet 

Torsdag den 22 november var det terminsavslutning för höstens målarcirkel, det har 

varit 12 deltagare som mest under hösten. Deltagarna har haft en väldig entusiasm att 

bli bättre på att måla och gör stora framsteg för varje termin de är med och målar.          

 

Torsdagen den 6  

december var det  

avslutning av vårt  

trevliga Cafè-MS för 

2018. 

Det bjöds på kaffe, 

lussekatt och  

pepparkakor.  

Vi blev 22 personer  

på årets sista Cafè-MS. 

Men vi ses ju redan den 

10 januari igen och då 

har vi varit med om 

både Jul och Nyår. 

Neuroförbundet vill ha hjälp att sprida budskapet och värva fler medlemmar! Det 

kostar 30 kronor per månad att vara medlem (360 kr/år). Som medlem bidrar man 

till vårt stöd till forskning och vår opinionsbildning. Så be gärna familj och vänner att 

bli medlemmar! Alla som blir medlemmar får: Diagnosinformation. Medlemstidning 

och nyhetsbrev. Råd och stöd från våra diagnosstödjare. Juridisk rådgivning via våra 

rättsombud. Erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning.  

Förmånliga medlemsrabatter. Träffa andra med liknande erfarenheter. Möjlighet att 

delta i föreningens aktiviteter (kurser, seminarier, läger och resor) 

Text och foto:  

Dag Ekliden 

Janet Rutgersson 

Annika serverar kaffe  

till alla som vill ha 

påfyllning. 

Dag Ekliden 



 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 Sida 7 KAPRIFOLEN 

Information från                      Västra Götaland 

Kommunala råden för funktionshinderfrågor 

Rapporter  

Benny Johansson, Christer Svensson och 

Pamela Stolt var på utvecklingskonferens 

i Mölndal den 12-13 oktober. Det togs 

upp att en punkt på dagordningen ska 

vara Impulsen när föreningarna har sina 

styrelsemöten. Att den ska läsas av dem 

som får den. Benny Johansson åker runt 

till lokalföreningarna för att hälsa och att 

få träffa på medlemmarna. Han har 

också träffat många politiker, och det 

brister mycket i rutinerna när det gäller 

rehabträning för medlemmarna. Personal 

från Treklöverhemmet kommer att 

komma och prata på nästa ombudsmöte. 

Ett styrelsemöte kommer även att hållas 

hos dem då de lånar ut sina lokaler till 

detta. Pamela ska kontakta Tina på ABF 

för att det planeras att hålla en endags-

datautbildning för medlemmarna. Det 

ska vara en enkel grundutbildning. 

 

Västra Götalands kansli 

Kansliet har ny öppettid: 

tisdag—torsdag  

kl. 9.30 -15.30 

Kanslist är Pamela Stolt  

Adress:  

Kappellevägen 1 A  

45144 Uddevalla  

Telefon: 079-3371008  

E-post:  

Va-gotaland@neuro.se 
   
Styrelsemöte den 2018-10-16 

Kansliet 

Pamela Stolt har sökt organisationsbi-

drag och till neurofonden inför 2019. 

Det planeras att göra en akvarell-o 

stickkurs för medlemmarna. 

 

 

 

Styrelsemöte den 2018-11-25  

Rapporter  

Benny Johansson har fått Folkhälsopriset 

2018, ” För stort engagemang för alla de 

människor med sjukdomar inom Neuro-

förbundets verksamhetsområde där han 

jobbar aktivt med rehabfrågor, föreläs-

ningar, kurser m m både på lokal nivå 

och länsnivå”. Detta är vi på läns- 

förbundet mycket stolta över!                                                                                               

Länets Rehabgrupp har skickat ut en 

skrivelse till alla lokalföreningar där de 

önskar att de ska skicka brev till Primär-

vårdsstyrelsen och Hälso- och Sjukvårds-

styrelsen om behoven av Neuroteam. 

Därefter vill Rehabgruppen att de skickar 

tillbaka en kopia av dessa brev så de vet 

vilka som har skickat in, och vad som har 

skrivits. 

Tjörn Rådet för funktionshinderfrågor 

2018-12-06 

 

SN – Socialnämnden  

Budgetarbete pågår. Ett projekt pågår 

för att minska ensamheten för äldre.  

På särskilda boende upplever man 

ensamheten större än i hemmet.  

Det jobbas vidare med frågan.  

 

Ritningsgranskningsgruppen  

Nytt beslut tas under 2019 gällande 

hur och vad som ska gälla. 

 

KFN – Kultur och fritidsnämnden  

Budgetarbete pågår. 

 

TBAB  

I dagsläget finns det inga tomter att 

bugga på, ny Tf chef har tillträtt. 

 

BoU – Barn och utbildningsnämnden  

Diskussionen kring skolstrukturen  

nedlagt i kommunstyrelsen.  

Beslut tagit om F till 6 skolor.  

 

Övriga ärende  

Diskussion kring rehah träning, idag 

kan man träna på Närhälsan 10 ggr 

för att sedan måste det göras ett 

uppehåll.                                                                                                 

Nya förslag: Vad har vi för olika boen-

den. Hur jobbar andra kommuner med 

Rådet för funktionshinder. Bjuda in 

Kultur och Fritid, tips på föreningslivet 

och hur man håller det levande. Bjuda 

in allmänheten 

 

Stenungsunds KRF den 2018-12-11 

  

Information Trygghetsboende  

CW-Borgs väg  

Arbetet med detaljplanen för CW Borgs 

väg är för närvarande vilande, detta på 

grund av att ytterligare riskutredningar 

behöver göras, Därmed är arbetet med 

detaljplanen för det så kallade trygg-

hetsboendet också vilande. Målet med 

projektet kommer troligen att behöva 

omformuleras. Målet kommer troligen 

att vara att ta fram en metod för att i 

samhällsplaneringen, huvudsakligen i 

detaljplanearbetet, kunna fånga de 

olika intressegruppernas önskemål och 

åsikter inför ett planläggande av ett 

trygghetsboende. Nästa steg är att 

förbereda för en medborgardialog. 

Syftet med en medborgardialog är att 

fånga upp de olika intressegruppernas 

synpunkter vid framtagandet av en 

detaljplan.  

 

Diskussion Rådets funktion, nu och 

fortsättningsvis  

Rådet anser att de fyller en viktig 

funktion för att föra de funktionshindra-

des talan och verka för att förbättra 

tillgängligheten i kommunen. Under 

nästa mandatperiod ska rådet arbeta 

med att få fram en övergripande ansva-

rig person som ska arbeta med tillgäng-

lighet. Rådet har under mandatperi-

oden arbetat för att utöka antalet 

handikapparkeringar i kommunen. 

Även tillgängligheten till kommunens 

badplatser har förbättras. 

Orust KHR den 2018-11-24  

 

Svar på fråga från föregående  

sammanträde: 

Handikappanpassade badplatser:  

De badplatser vi känner till som är 

anpassade är Ellös, Hälleviksstrand 

samt Svanesund. Ingen av dessa är en 

kommunal badplats.                            

Den kommunala badplatsen som finns 

är den i Henån. Där är förutsättningarna 

dock problematiska då det är mycket 

långgrund och därmed problem att ta 

sig ner i vattnet. Skyltning i samhällen:  

Saknad av orienteringstavlor och skylta 

som visar viktiga samhällsfunktioner  

Skyltning är ett delat ansvar mellan 

Trafikverket, kommunen och  

vägföreningar. 

Kommunen (trafikingenjören) jobbar 

aktivt tillsammans med vägföreningar 

och trafikverket för att styra upp skylt-

ningen i respektive samhälle. 

När kan allmän TBE vaccination komma 

igång  

Detta är en fråga till primärvården.  

VG-regionen har i dagsläget inte några 

planer på att införa allmän TBE-

vaccination. 

Övriga frågor  

Catarina Bråkenhielm Informerar om 

äldreomsorgen, ombyggnation av Ängs-

viken och Strandgården samt projekt 

”Heltid som norm”.  

Reglementet för båda råden behöver 

uppdateras och delas därför ut till 

samtliga representanter för ev. syn-

punkter på vad som behöva ändras.   

Smått o gott 

OBS! 

Fullständiga protokoll 

från KRF-mötena hittar  

ni på respektive  

kommuns hemsida. 

 

Vi söker dig som har något att berätta, om dig själv, din diagnos, semesterresa 

eller något annat du vill delge oss medlemmar. Sidan 6 i Kaprifolen är en sida 

för medlemmar berättar.  

Vi är väldigt tacksamma om ni kan hjälpa oss att fylla den sidan med något 

som vi andra kan få ta del av. Vi tar gärna med några foton om det ni berättar. 

Janet Rutgersson hjälper dig gärna med text och foton om det behövs.  

Ring el. SMSa Janet mob. 0738129087 eller maila. Janetolars@telia.com 

Obs!  

Nytt telefonnummer: 

079-3371008 

mailto:Va-gotaland@neuroforbundet.se


Café-MS  

10 januari 

7 februari 

7 mars 

4 april 

2 maj 

13 juni 

Sommaruppehåll  

juli och augusti 

5 september 

3 oktober 

7 november 

5 december 

 

 

Styrelsemöte 2019  

9 januari 

6 mars 

 

 

 

 

 

Februari 

Årsmöte 

23/2 

Mars 

Kaprifoldagen 

16/3 

April 

Lorensbergsteatern 

14/4 

September 

Repslagarmuseét Älvängen 

Medlemsmöte 

Oktober 

Teaterresa 

December 

Julbord 

 

 

Nästa utskick till  

medlemmarna beräknas 

komma i april 2019 

 

 

c/o  Thomas Granlund 

Briggen 1 

Telefon: 073-1575974 

E-post: kaprifol@neuro.se 

Hemsida:  

www.neuro.se/kaprifol 

Nyhetstidning för  

Bankgiro : 5756-4353 

NEUROFÖRBUNDET Kaprifols styrelse 2018: 

Thomas Granlund (ordförande) 073-1575974  

Kay Lithander (v. ordf.) 0303-77 81 90 

Olle Ahlstedt (sekreterare) 0304-370 91 

Dag Ekliden  (kassör) 0304-473 92  

Janet Rutgersson (ledamot) 0303-77 39 21 

Sven-Arne Nilsson (suppleant) 076-8030594 

Eva-Lena Skoog (suppleant) 073-1425662 

Valberedning:  

Kay Lithander (sammankallande) 072-1596093 

0303-77 81 90 

Marianne Lithander 0303-77 81 90 

  

Kommande aktiviteter 2019 

kaprifol@neuro.se 

 
Vi välkomnar alla med någon  

neurologisk sjukdom. Man behöver 
inte tillhöra någon förening. Ta gärna 
med er en vän. Vi fikar och pratar om 

allting. Detta gör vi första 
torsdagen i månaden kl. 13.00  

på Café Fregatten 

 

Vi ses!  
Om ni har några frågor kontakta mig, 

Janet,  
 telefon: 0303-77 39 21 

 

http://www.neuroforbundet.se/kaprifol
http://www.neuroforbundet.se/kaprifol

