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INLEDNING 

Neurologi omfattar sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg och 

centrala nervsystemet. Det finns hundratals neurologiska diagnoser, 
symtom eller funktionsnedsättningar och den medicinska utvecklingen 

går snabbt framåt. 
 

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på 
neurologi och är till för alla som lever med en neurologisk diagnos och 

deras närstående. 
 

Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma 
möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full 

delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 500 
medlemmar i Sverige. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer 

och följer spetsforskning inom neurologi. 
 

Neuro Malmö (Neuroförbundet Malmö) är en av cirka 70 lokal- och 

länsföreningar i landet. 
 

Föreningen ser det som sin främsta uppgift att förbättra situationen för 
personer med neurologiska diagnoser och deras närstående. 

MEDLEMMAR 

Vid utgången av 2019 hade föreningen 411 medlemmar. Två typer av 

medlemskap finns: Medlem och Närstående. Av det totala 

medlemsantalet är cirka 10 % närstående. 

MÅLSÄTTNING 

Neuroförbundet Malmö är en service-, intresse- och kamratförening. 
Föreningen har som mål att påverka allmänhet, myndigheter, politiker, 

beslutsfattare, sjukvårdspersonal och andra för att få till stånd en ökad 
insikt och förståelse för personer med neurologiska diagnoser och 

specifika svårigheter samt deras närstående. Ett prioriterat mål som vi 

arbetar aktivt för är att få bort samhällets olika hinder för 
funktionshindrade och att få en ökad tillgänglighet i samhället och 

samhällslivet, för att ge våra medlemmar möjlighet att fungera i 
samhället som alla andra. 
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VERKSAMHET 

För den som får en neurologisk diagnos blir diagnosen ofta en chock. De 

som är långvarigt sjuka riskerar att bli isolerade. Detta vill vi motverka 
genom att arrangera möten i olika former för att lära känna varandra. 

Neuro Malmö har som målsättning att ge råd och stöd samt information 
åt alla medlemmar om deras diagnos. Detta gör vi bland annat genom 

kurser, temadagar, föreläsningar och olika diagnosgrupper. 
 

Neuro Malmö ser det som en viktig uppgift att stödja våra medlemmar i 
kontakter med myndigheter och serviceorgan. Våra medlemmar får 

regelbundet viktig information i medlemstidningen ”NeuroBladet”, 
sociala medier och på vår webbplats. 

 
I frågor som rör neurologiska diagnoser försöker Neuro Malmö påverka 

myndigheterna, men även i andra frågor vill Neuroförbundet tillvarata 
medlemmarnas intressen. 

 

En annan viktig del av föreningens verksamhet består i att föra 
medlemmarna tillsammans så att de får ett aktivt liv och bryta eventuell 

isolering. Det sker bland annat genom medlemsträffar, trivselkvällar, 
hembesök, utflykter samt rekreationsresor. 

 
Föreningen administrerar fonder som medlemmarna kan söka bidrag ur 

till olika ändamål. 

HEDERSMEDLEMMAR 

Britt Bengtsson, Margareta Christensson, Harald Nilsson, Evy Laev, 

Birger Nilsson, Claes-Göran Berndt, Sonja Norrman, Gerd Tolander och 
Marina Hultman har hittills tilldelats föreningens hedersmedlemskap 

vilket innebär att medlemmen visat ett stort engagemang i föreningen 
under lång tid. 
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STYRELSEN 2019 

Sedan årsmötet 2019 har styrelsen haft följande sammansättning: 

 
Ordförande   Bengt Olsson* 

Vice ordförande  Claes-Göran Berndt* 
Kassör   Gunilla Vinciguerra 

Sekreterare /Suppleant Yvonne Rambring* 
Ordinarie ledamot Jörgen Lindell* 

Ordinarie ledamot Elisabeth Ottosson 
Suppleant   Richard Karlsson (till och med 2019-09-16) 

Adjungerad   Caroline Elmstedt* (från och med 2019-09-16) 
 

De som markerats med en * har en neurologisk funktionsvariation. 
 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. 
Ärenden av brådskande natur har behandlats genom digitala möten. 

 

Styrelsen tillbringade två dagar på Valjeviken i Sölvesborg, för 
konferens, utbildning och planering av verksamheten 2019. 

REVISORER 

Vid årsmötet 2019 omvaldes till föreningens revisorer 

● Caroline Hansson (yrkesrevisor) 

● Gerd Tolander (föreningsrevisor)  

 

Som revisorssuppleanter omvaldes 

● Kjell-Åke Christensson 

● Gunnel Andersson 

STUDIEORGANISATÖR 

Som studieorganisatör valdes 

● Jörgen Lindell 
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INTRESSEORGANISATIONER DÄR VI HAR MEDLEMSKAP 

● MIP (Malmö Ideella Paraplyorganisation) 

● MMD (Malmö Mot Diskriminering) 

● HISO (HandikappIdrottens SamarbetsOrganisation) Föreningen 

satt i konkurs sommaren 2019. 

● Tillgänglighetsgruppen.se 

VALBEREDNINGEN 

Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes vid årsmötet 

● Jennie Oorthen (sammankallande) (till och med 2019-09-16) 

● Jörgen Lindell 

● Niklas Norrman 

FÖRENINGSLOKALEN 

Föreningen har en egen anpassad lokal på Ängelholmsgatan 6 vid 

Möllevångstorget i centrala Malmö. Den är placerad på bottenplan och 
har tre parkeringsplatser för rörelsehindrade utanför entrén. Lokalen 

utnyttjas för sammanträden, studiecirklar, trivselkvällar, friskvård och 

föreningens sammankomster av olika slag. Föreningslokalen delas med 
föreningarna: Autism och Asperger, Afasi, Attention Malmö. Vidare har 

Tillgänglighetsgruppen.se postadress Ängelholmsgatan 6. 
 

Året har även inneburet mycket arbete kring lokalen eftersom 
fastigheten bytt ägare och vi blev uppsagda från lokalen vid årsskiftet 

2018/2019. Därför har mycket tid lagts på att omförhandla alternativt 
hitta ny lokal men det hela resulterade tillslut i att vi förnyar kontraktet 

från oktober 2019 men med en kraftig hyreshöjning. 

KANSLI 

Föreningens har en heltidsanställd kanslist, Niklas Norrman sedan 2016, 

som sitter i föreningslokalen på Ängelholmsgatan i Malmö. Kollektivavtal 
finns på arbetsplatsen Ett antal policys finns för förbundets 

personalpolitik som exempelvis berör arbetsmiljö, likabehandling och 
lönesättning. Dessa uppdateras kontinuerligt. För Neuro är det även 

viktigt att vara en miljö- och kostnadsmedveten organisation för 
långsiktig hållbarhet. 

 
Kanslisten hanterar den dagliga administrativa driften med bland annat 

hantering av fakturor, fondansökningar, medlemsregistrering. Kanslisten 
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kontaktas även av medlemmar vid allmänna frågor och anmälan till olika 

aktiviteter. Alla utskick både digitala och per post administreras av 
kansliet. Kansliet har också gett råd och service till medlemmarna 

genom att bland annat beställa färdtjänst till olika 
föreningssammankomster alternativt hänvisat till lämplig person om det 

gäller diagnosfrågor. Under året har föreningens kansli haft en person 
som arbetstränat. 

 
Personalansvarig har varit Bengt Olsson och lokalansvarig Niklas 

Norrman. 

STYRELSENS VERKSAMHET 

Styrelsens uppgift är att lyssna in medlemmarnas önskemål efter 

aktiviteter och bevara föreningsverksamheten genom att hålla en 
ekonomi i balans. Vi har fortsatt effektivisera Neuro Malmös verksamhet 

genom att erbjuda digitala styrelsemöten samt utveckla digitala 
kontaktvägar för brådskande beslut mellan styrelsemöten. Vidare finns 

alla relevanta dokument i en digital plattform för att underlätta för 

ledamöterna och öka tillgängligheten.  

För att underlätta för medlemmar samt att minska vår egen 

administration kan medlemmarna betala för aktiviteter med kreditkort 

eller Swish. 

Vår medlemstidning NeuroBladet har vi fortsatt att utveckla både vad 
gäller innehåll och utformning. Styrelsen går aktivt ut och uppmanar alla 

medlemmar att registrera en e-postadress för att få information digitalt 
för att lätt kunna ta del av information samt att spara miljön. Styrelsen 

gör kontinuerliga uppdateringar av hemsidan och sociala medier. 

Styrelsen har under året deltagit i konferenser som anordnats av 

riksförbundet. Tema för dessa konferenser var bland annat digitala 
media, utvecklingskonferens om framtidens Neuro samt 

kunskapsutveckling med bland annat Neurorapporten och GDPR.  

Styrelsen har även deltagit i Funktionsstödsförvaltningens inom Malmö 

Stads utbildningar och sammankomster om föreningsverksamhet och 

rapportering.  

Neuro Malmös styrelse har även kontaktat övriga lokalföreningar i Skåne 

samt länsförbundet för att undersöka om det finns ett intresse av ett 
samarbete mellan föreningarna för att dela erfarenheter och skapa 

framtidens Neuro. Responsen var positiv och vi höll vårt första 
gemensamma möte i januari 2020. På mötet deltog även den av 

riksförbundet nyanställda föreningsutvecklaren i södra Sverige. 

Tillsammans vill vi fortsätta arbetet med att utveckla vår organisation. 
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KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 

Medlemmarna har huvudsakligen fått information genom medlems-

tidningen NeuroBladet som utkommer med fyra nummer om året. Som 
extra utskick har vi även påbörjat NeuroAktuellt som är ett nyhets- och 

påminnelseblad med uppdaterat kalendarium som ges ut under perioden 
mellan två NeuroBlad. 

 
Information har också förmedlats genom våra sociala medier, såsom 

hemsidan, Facebook och Instagram samt utskick via e-post och brev. 
 

Vår hemsida, www.neuro.se/malmo, är en viktig informationskanal för 
oss att nå ut till medlemmar och allmänhet. Där finns information om 

aktuella aktiviteter och intressepolitiska engagemang. Vi försöker att 
uppdatera med samhällsinformation som rör våra medlemmar. En fråga 

som berört många under 2019 är att Malmö stad beslutade att 
avgiftsbelägga parkering för rörelsehindrade. 

EKONOMIKOMMITTÉN 

Ekonomikommittéen driver ekonomi- och budgetarbete. Kommittén har 
under året haft fyra protokollförda sammanträden. Där utöver har 

föreningens ekonomiansvariga haft kontakt regelbundet. 
 

I ekonomikommittéen har bokhållare, internrevisor, kassör och vice 
kassör ingått samt ordförande och vice ordförande för Neuro Malmö. 

ÅRSMÖTE SOM BEHANDLAR VERKSAMHETSÅRET 2019 

Ordinarie årsmöte hölls 2019-03-16 i föreningslokalen, Ängelholmsgatan 
6, Malmö. 

TRIVSELGRUPPEN 

Trivselgruppens främsta uppgift är att inte bara fokusera på våra 
diagnoser. Även om diagnoserna upptar den mesta av vår tid, tycker 

Neuro Malmö att det ska finnas aktiviteter som gör att man kanske inte 
tänker på dem en stund. Detta görs bland annat genom träffar som 

pizzakväll, tacofest, bingospel, frågesportskvällar med mera.  
 

Trivselgruppen har träffats fem gånger under året. Träffarna har varit 
förlagda till föreningslokalen. Sammankallande har varit Sonja Norrman 

och Gunilla Vinciguerra. 
  

http://www.neuro.se/malmo
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NÄTVERKET POLYNEUROPATI I SKÅNE 

Nätverket polyneuropati i Skåne är ett nätverk i Skåne för den 

neurologiska diagnosen polyneuropati samt deras anhöriga. Nätverket 
Polyneuropati Skåne har träffats sex gånger under året i 

föreningslokalen. Sammankallande har varit en arbetsgrupp som består 
av Gunnel Andersson, Lennart Edin, Yvonne Rambring samt Tina 

Wronski-Petersen. Nätverket har även varit delaktiga i ett större 
samarbetsnätverk för södra Sverige. De populära seminarierna som 

anordnades 2018 har utmynnat i bildandet av en arbetsgrupp inom 
södra Sverige, PNP Syd. 

MS-GRUPPEN 

Neuro Malmö har en diagnosgrupp för medlemmar med Multipel skleros, 
MS. MS-gruppen har under året haft egna diagnosträffar där vi delar tips 

med varandra och diskuterar de senaste rönen. 
 

Varje år får 1000 nya svenskar diagnosen MS. Intresset för information 
om MS är därför ständigt efterfrågat. Som ett led i detta så anordnade vi 

en välbesökt föreläsning på Börshuset. Överläkare Petra Nilsson från 
Skånes Universitetssjukhus i Lund höll ett mycket intressant föredrag, 

där hon redogjorde för de senaste rönen inom MS behandlingar. Neuro 
Malmös Bengt Olsson deltog som patientföreträdare. Deltagarna fick 

svar på sina frågor samt en ökad förståelse för olika symtom och 
behandlingar. 

ALS-NÄTVERKET 

ALS, amyotrofisk lateral skleros, är en neuro degenerativ sjukdom som 
angriper de motoriska nervcellerna och leder till förlamning och 

muskelförtvining. Neuro Malmö har tillsammans med Neuro 
Lundabygden ett ALS-nätverk som har haft två träffar under året. En i 

Malmö och en i Lund. 
 

Nätverket har också genom Neuro Malmös Claes-Göran Berndt deltagit i 

sammanträden med ALS-teamet på Neurologen, Universitetssjukhuset i 
Lund samt möte med ALS-gruppen på Ystad sjukhus. En representant 

från nätverket sitter även i styrelsen för stiftelsen Roy Nylanders ALS-
fond. 

 
ALS-nätverket har också, i samarbete med Neuro Lundabygden och 

riksförbundet, deltagit i en ALS-konferens i Lund. 
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PLANERINGSGRUPPEN 

Under 2019 har vi haft en planeringsgrupp för att underlätta planeringen 

av Neuro Malmös aktiviteter, träffar och event. Gruppen består av 
representanter från styrelsen, kanslist samt andra engagerade 

medlemmar i föreningen. Planeringsgruppen har träffats cirka en gång i 
månaden. Sammankallande har varit Jörgen Lindell och Niklas Norrman. 

 
Information från planeringsgruppen har ingått som en punkt på 

styrelsens dagordning. Planeringsgruppen har planerat och 
kostnadsberäknat aktiviteterna så att styrelsen har kunnat fatta beslut. 

Genomförandet av aktiviteten har sedan legat på planeringsgruppen.  

UNGA VUXNA – EN GEMENSKAPSGRUPP FÖR UNGA 
MEDLEMMAR 

Neuro Malmö försöker att vara attraktiva för medlemmar i alla åldrar 
och därför har vi en grupp, Unga vuxna, för medlemmar mellan 20 - 40 

år som har neurologiska diagnos och/eller besvär. Gruppen vänder sig även 

till anhöriga, vänner eller andra intresserade. Gruppen är länsomfattande 

och riktar sig till ungdomar i Skåne. 

Gruppens ansvariga har under året träffats och försökt utveckla gruppens 

aktiviteter. Det har bland annat anordnats pysselkvällar i föreningslokalen, 

öppet hus och bara träffats för att snacka. 

VÅRMIDDAG OCH JULMIDDAG 

Den årligt återkommande vårmiddagen hölls på restaurang Ribersborg. 
Här blev vi serverade en god middag och njöt av havet en stund. 

Julmiddagen hölls på Chilla & P i Malmö och där serverades vi ett 
dignande julbord samt fick se och lyssna på ett stämningsfullt luciatåg. 

Vi avslutade med ett uppskattat blomsterlotteri. 

TORSDAGSTRÄFFAR 

Kansliet har under 2019 anordnat torsdagsträffar där medlemmarna kan 

komma till föreningslokalen och ta en fika. Aktiviteten är kostnadsfri och 
mycket populär. Detta är en möjlighet för våra medlemmar att komma 

ut och träffa andra. Diskussionerna brukar handla om allt från att tipsa 
varandra om lösningar i vardagen till att diskutera mat, film och musik. 
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NEUROPROMENADEN 2019 

För fjärde året i rad, anordnade vi den 11 maj, en promenad för stöd till 

personer med neurologiska diagnoser. Vi gick, eller rullade, en sträcka 
på 1.5 kilometer runt Pildammsparken i Malmö. Ursprunget till 

Neuropromenaden kommer från den kanadensiska MS-promenaden som 
samlar in miljoner dollar varje år. I Sverige har den anordnats sedan 

2015, på fler och fler platser i landet varje år. Under promenaden delar 
vi ut information och samlar in bidrag till neurologisk forskning. Det var 

en mycket givande dag med många deltagare samt en del nyfikna 
förbipasserande. 

ZUMBA GOLD 

Under 2019 startade vi upp friskvårdsaktiviteten Zumba Gold som är en 
lågintensiv dansbaserad gruppträning till huvudsakligen latinamerikansk 

musik och världsmusik. En certifierad instruktör kommer hit och håller 
pass i vår lokal. Träningsformen finns i över 150 länder. Stommen i ett 

zumbaträningspass är de fyra grundrytmerna salsa, merengue, cumbia 
och reggaeton. Utöver dessa kan andra rytmer förekomma, som till 

exempel samba, flamenco och disco. Enkla grundsteg i varje rytm 
kombineras till en danskoreografi och man varvar snabba rytmer med 

lugnare för att erhålla konditions- och intervallträning. Våra Zumba Gold 
pass kan genomföras både sittande och stående och alla tar i så mycket 

man själv orkar. Friskvård som både är roligt och som vi utför 
tillsammans. 

MEDIYOGA 

Under 2019 startade vi även en annan löpande friskvårdsaktivitet som 
är MediYoga. Kärnan i MediYoga är att skapa ökad balans fysiskt, 

mentalt och emotionellt. MediYoga kan definieras som en form av body-
mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar 

kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och 
hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och 

styrka. MediYogan är inte är en yogaform med fokus enbart på det 

fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, 
helheten. Våra medlemmar har uppskattat denna friskvårdsaktivitet. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Latinamerikansk_musik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latinamerikansk_musik
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsmusik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Salsa_(musik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Merengue
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cumbia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reggaeton
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samba_(musik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flamenco
https://sv.wikipedia.org/wiki/Disco
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ÖVRIGA FÖRENINGSAKTIVITETER 

● Årets Neurodag den 24 september arrangerades av Neuro Malmö 

och Lundabygden tillsammans. Temat var ett samhälle tillgängligt 

för alla – något att kämpa för. 

● Den 6 oktober är det internationella anhörigdagen. Varje år 
anordnar Malmö Stad en anhörigdag där vi deltar och erbjuder 

information om Neurologiska diagnoser och föreningen. 

● Vi har representerat Neuro Malmö på ett flertal utställningar i 

samband med olika föreläsningar både arrangerade av Malmö stad 

och andra föreningar inom funktionshinderrörelsen. 

● Neuro Malmö delade ut ett antal rullstolsplatser till showen 
Vintergalan den 29 november på Malmö Arena. Artister var 

Pernilla Wahlgren, Jill Johnson, Molly Sandén, Eric Gadd och 

Robert Pettersson. 

● Assistans är frihet! Rädda LSS! Det var budskapet när Neuro 
tillsammans med andra föreningar manifesterade den 3 december 

utanför Stadshuset i Malmö på den internationella 

funktionsrättsdagen. I samband med detta delade även Malmö 
stad ut det första Eleonorapriset till Martina ”Zmackis” Zandelin. 

Eleonorapriset har inrättats Funktionsstödsnämnden i Malmö och 
är ett pris för att hedra och uppmärksamma initiativ som främjar 

rätten till lika värde och livsmöjligheter för Malmöbor med 
funktionsnedsättning. Priset gavs namnet ”Eleonorapriset” och är 

uppkallat efter Eleonora Aldin. 

Med manifestationen ville vi uppmana samtliga politiska partier att 

ta sitt ansvar för våra grundläggande mänskliga rättigheter, som 
tillgodoses genom LSS och personlig assistans. Vi ville samtidigt 

informera allmänheten om LSS och den betydelse lagstiftningen 
har för alla berörda samt att våra medlemmar kan känna trygghet 

inför framtiden. 

• Den 5 december hölls en föreläsning om narkolepsi av Martin 

Angelin. Han vaccinerade sig 2009 mot H1 N1 viruset, även kallat 

svininfluensan. Idag lever han med hallucinationer, mardrömmar, 

ångest och konstant trötthet. 
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UTFÄRDER 

● Den 4 maj gick vårresan mot Tyringe med både shopping och god 

mat. Resan avslutades med ett stopp på Vismarslövs café och 
bagarstuga där sötsuget kunde stillas. En härlig tur med 

gemenskap på den skånska landsbygden. 

● Bussresor till Ullared den 4 mars och 7 oktober. Där handlade vi 

billigt och passade på att stärka gemenskapen som finns inom 
Neuro Malmö. Detta är mycket uppskattade utfärder och ett sätt 

för många medlemmar att kunna komma iväg och handla. 

● Rekreationsresan ”ett aktivt liv”, 30 augusti – 1 september, var tre 

dagar på Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg. Här utövade vi 
bland annat vattengymnastik, rullstolsteknik och fläskboll varvat 

med lugnare balansträning och avslappning samt en vacker flottur 
Vi lyssnade även på föreläsningar om stress, friskvård och 

arbetsterapi. 

● Den 15 juni arrangerade vi en utfärd "Ut i det blå" där 

medlemmarna inte vet var resan går. Resan inleddes från 

föreningslokalen och gick norrut. Efter frukost på Ekerödsrasten 
och därefter in-handling på Tollarps Frukt och Bär blev det middag 

på ’Kalle på Spången’. Sedan åkte vi vidare mot Flädergården där 
det blev ytterligare lite inköp men även fika på flädervåfflor. Tur 

att vi satt inomhus eftersom det regnade och åskade väldigt. Efter 
Flädergården åkte vi hemåt igen och var hemma igen vid 18-tiden. 

● Vi arrangerade en höstresa i Skåne den 28 september. Det bjöds 
på god frukost på Boijertz Conditori där vi även kunde handla med 

oss godsaker från Moster Fridas Ost och delikatesser. 
Huvudattraktionen var keramiskt center i Höganäs där vi handlade 

hantverk. Efter en god måltid fortsatte vi mot det sista stoppet 
som var Skånehill Gårdsbutik där vi handlade ytterligare godsaker. 

Nöjda och med kylväskan full begav vi oss mot Malmö igen.  

● Årets julresa gick den 30 november till julmarknaden på Wideröra 

gård. När vi började bli hungriga åkte vi till Tolånga 17 och åt en 

god lunch med närproducerat kött. Kaffe och något sött intogs 

sedan på caféet i Vismarlöv. 
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ÖVRIGT 

● Våra medlemmar har haft möjlighet att få medicinsk fotvård till ett 

reducerat pris. Christina Isacsson från Tinas små fötter har 
kommit till föreningslokalen en till två gånger i månaden under 

året.  

● Även massage har erbjudits medlemmarna till ett reducerat pris. 

Sofie S Svalin är diplomerad massös och certifierad 
massageterapeut och har kommit till föreningslokalen en gång i 

månaden.  

● En medlem i Neuro Malmö har varit kursledare i grannföreningen 

Afasis målargrupp. Detta är ett led till ett ökat samarbete med 
Afasiföreningen i Skåne och vi kommer även att erbjuda Neuros 

medlemmar att delta under 2020. 

TILLGÄNGLIGHETSGRUPPEN.SE 

Neuro Malmö ingår i föreningen ”Tillgänglighetsgruppen.se”. Andra 

medlemmar är RTP, DHR, FSDB och Vår Omtanke. 
’Tillgänglighetsgruppe.se’ arbetar för alla med funktionshinder i 

regionen. Sverige lever inte upp till FN:s regler om att inkludera 
människor med funktionsnedsättning, delaktighet och jämlikhet. Därför 

är ett av målen med gruppen att vi ska få en lag som klassar 
otillgänglighet som diskriminering. Ett arbete som fick stor medial 

spridning under 2019 var inventeringen av den bristande tillgängligheten 
på Malmös vårdcentraler. 

HISO 

Många av våra medlemmar har deltagit i HISO:s (Handikappidrottens 
samarbetsorganisation) olika idrottsaktiviteter bland annat ridning. 

 
Som ordinarie ombud i HISO valdes vid Neuros årsmöte Jennie Oorthen 

och suppleantplatsen var vakant. Tyvärr ledde Malmö stads granskning 
av organisationen till att de sattes i konkurs under sommaren 2019. 
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INTRESSEPOLITIK 

Neuro Malmö är en lokalförening och det intressepolitiska arbetet har 

därmed fokus på kommunala frågor. Vi finns representerade i Malmö 
Stadsråd för funktionshinderfrågor och det möjliggör för oss att ha 

direkt kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän. Rådet firade 50-
årsjubileum och är placerat under Kommunstyrelsen i Malmö stad. Rådet 

är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan politiker och 
företrädare för organisationer som företräder personer med 

funktionsnedsättning. Frågor som hanteras i rådet är bland annat fysisk 
tillgänglighet till offentliga lokaler, affärer, restauranger, caféer med 

mera samt LSS- och hjälpmedelsfrågor. 

NEURO SKÅNE 

Neuro Malmö ingår som lokalförening i länsföreningen Neuro Skåne. 

Ordinarie ledamot i styrelsen har varit Jörgen Lindell. På Neuro Skånes 
ombudsmöte i Ystad 2019-04-13 representerades föreningen av Jörgen 

Lindell, Gunilla Vinciguerra, Giuseppe Vinciguerra, Sonja Norrman, 
Winnie Svendsen och Niklas Norrman. 

ANSLAG OCH GÅVOR 

Ett stort TACK till alla stiftelser, fonder och privatpersoner som bidragit 
till vår verksamhet. Utan era ekonomiska bidrag hade vår förening inte 

kunnat erbjuda medlemmarna de aktiviteter vi gör idag. Än en gång 
hjärtligt tack. 

TACK 

Neuro Malmö är en väldigt aktiv förening i Malmö. Vad som 
åstadkommits under det gångna året kan vi framför allt tacka våra 

aktiva medlemmar för. Styrelsen tackar alla de medlemmar som 
medverkat i kommittéer och arbetsgrupper samt värdar och värdinnor 

som varit en god hjälp vid föreningens arrangemang samt medhjälparna 
vid föreningens utflykter. Styrelsen tackar även kansliet för det 

värdefulla stöd de ger medlemmarna och förtroendevalda. Slutligen 
tackar vi alla som ställer upp och stödjer Neuro Malmö och hjälper oss 

att förverkliga föreningens målsättning. 
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SLUTORD 

● Neuroförbundets gemensamma värdegrund och ledord 

Vi står för framtidstro, trovärdighet och enkelhet 

● Neuroförbundets vision 

Ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har 

samma möjligheter, rättigheter som alla andra. 

 

Malmö 4 mars 2020   
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