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§6. Verksamhetsberättelse 2020:  

Föreningen har haft tradition att ha en stor styrelse, så även under 2020. Verksamhetsåret började 

med att kassör Christina Dahlström klev av sitt uppdrag under våren och på grund av covid-19 har 

ingen ny kassör utsetts. Tyvärr protokollfördes inte Christinas avgång, utan det har gjorts i efterhand 

per capsulam. Under november blev vice ordförande, Mona Hedin, sjuk och Gunilla Zika Ahlgren 

adjungeras in i AU- (AU fick mandat att agera på uppdrag av styrelsen)  

§6. Inkomna synpunkter från mötet och medskick till styrelsen: 

* Angående balansräkning för år 2020:  

Investera de nästan 1 miljon kronor som är markerade som ”eget kapital” i årsredovisningen.  

Styrelseordförande Rebecka Glaser tar med sig det till styrelsen som ett kommande uppdrag att se 

över hur pengarna kan investeras.  

§9. Verksamhetsplan 2021:  

Föreningen kommer att satsa på att köpa in dels ett digitalt anmälningssystem gällande aktiviteter. Det 

för att underlätta för kanslipersonalen som lägger mycket arbetstid på att ta emot just anmälningar till 

olika aktiviteter. Dels kommer föreningen köpa in ett matchningsverktyg för att utveckla 

Reumakompis. Det kommer upprättas ett stöd för medlemmar att bli mer digitaliserade, man vill se 

att den digitala kompetensen ökar då många medlemmar är och riskerar att bli isolerade på grund av 

pandemin. Föreningen kommer även att fortsätta med träningsfilmer på Youtube.   

Många av de aktiviteter föreningen planerar för verksamhetsåret 2021 kommer att ske utomhus, men 

även digitalt. Man hoppas kunna erbjuda föreläsningar kring forskning då det finns ett stort intresse 

bland medlemmarna. Man vill erbjuda mer sociala träffar som Bingo, online-fika och gå-träffar. När 

restriktionerna hävs vill föreningen ha möjlighet att bjuda in medlemmar till öppet hus en gång i 

veckan. Man ska ha möjlighet att komma in och fika över en pratstund med kanslipersonalen.  

 

§9. Budgetförslag 2021:  

Föreningen har god ekonomi och tar med sig pengar in i 2021 från föregående år. Styrelsens plan är 

göra av med pengarna genom att ge tillbaka till medlemmarna, en ideell förening ska inte gå med 

vinst. Reumakompis kommer att digitaliseras och där har styrelsen valt att lägga en stor del av 

budgeten. Även träningsfilmerna får en stor pott av budgeten. 

§9. Inkomna synpunkter från mötet och medskick till styrelsen: 
En reaktion som inkommer är det budgeteade bidraget från Radiohjälpen – har det funnits med 

tidigare år?  

Svar från ordförande: ja det har vi. Bidraget har tidigare år legat under budgetpunkten bidrag 

föreläsningar.  

 

* En reaktion inkommer på att telefonkostnaderna är budgeterade med 7 000 kronor.  

Svar från ordförande: det beror på att kansliet har och behöver en växelfunktion på telefonen. Den 

fungerar bra, men är kostsam.  

 

* Digitalt verktyg för Reumakompis, är det helt nytt och hur ska det fungera?   

Svar från ordförande:  tanken är att det ska vara ett matchningsverktyg som ska integreras med 

hemsidan. Men länkas till en egen plats där man matchar de medlemmar som redan finns och de 

som kommer in som nya medlemmar. Allt ska ske automatiskt.  

 

* Får föreningen någon hjälp av förbundet med systemet för Reumakompis?  
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Svar från ordförande: Förbundet kommer inte att hjälpa föreningen ekonomiskt med Reumakompis, 

men vill hjälpa till att marknadsföra projektet. Sprida ordet.  

 

* Det är viktigt att ställa krav på förbundet att man behöver bra verktyg från början att jobba 

med. Inkommen synpunkt från medlem som kan IT.  

Svar från ordförande: tack för bra input. Styrelsen kommer att höra av sig och be om hjälp med IT-

frågor framöver.  

 

* Angående träningsfilmerna: föreningen får gärna på hemsidan ange länkar till träningsfilmerna 

var man kan se dem i efterhand. Som ett länkbibliotek.  

Samt: antalet träffar på Youtube för träningsfilmerna är inte så många än. Ska de fortsätta att 

produceras borde föreningen pusha mer för dessa filmer, tänka över marknadsföringen. Annars blir 

den totala kostnaden per tittare väldigt hög. Så mer reklam för dessa träningsfilmer för att det ska 

vara försvarbart för budgeten man lägger på detta.  

Svar från ordförande: tack för bra synpunkter. Det kommer styrelsen ta till sig och se över 

marknadsföringen.  

 

§10. Medskick till styrelsen:  

Gällande arvode för styrelseledamöter:  
*Att styrelsen har med sig att jämföra föreningens ekonomi med liknande föreningar. Arvode ska 

utgå om föreningens ekonomi tillåter.  

Svar från ordförande: tack för bra synpunkter. Det kommer styrelsen ta till sig och se över 

tillsammans med valberedningen.  

 

* Det är inte arvodet som ska locka till styrelseuppdrag utan det ideella engagemanget. 

Svar från ordförande: självklart och det tar vi för givet att alla styrelseledamöter som tar sig an ett 

uppdrag har som första prioritering.  

 

* Revidera policyn och stryka meningen ”En styrelseledamot eller funktionär får delta gratis, efter 

beslut från styrelsen, i den verksamhet/aktivitet funktionären ansvarar för. Styrelsen ska inte ta 

beslut kring varje enskild funktionär och aktivitet. 

 

Svar från ordförande: nej, styrelsen ska inte ta beslut kring varje enskild aktivitet. Utan litar på att 

varje funktionär vet vad som gäller efter att ha läst igenom policyn. Styrelsen kommer att revidera 

policyn efter beslut från årsmötet.  

§11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen (minst 5) och eventuella ersättare 
Ulla presenterar valberedningens förslag på sex ordinarie ledamöter. Två nya personer presenteras:  
Britt-Mari Flink och Maria Plavin. Maria Plavin är på förslag att väljas in som kassör. 
Valberedningen har inte fastställt någon maxgräns för antal styrelseledamöter. Valberedningen ber 
om ursäkt att det blivit en kommunikationsmiss där man från valberedningen missat att Barbro 
Wong gärna vill ställa upp för omval på två år.  
Under sittande möte reviderar valberedningen sitt förslag till sju styrelseledamöter där Barbro Wong 
ingår som förslag på omval.  

§12.  Val av… styrelse, revisorer, valberedning, samt ombud till Distrikt Stockholms 
representantskap.  
Valberedning: Valberedningens två kandidater Ulla Sjölinder och Stina Morian vill avgå. Under 
sittande möte bestämmer sig Stina Morian för att stanna kvar ytterligare ett år med hjälp av fler 
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representanter i valberedningen. Avgående styrelseledamot Christina Dahlström tackar ja på 
förslaget att ingå i valberedningen och väljs in av årsmötet. Christina blir sammankallande för 
valberedningen med hjälp av Stina Morian.  
Uppdrag till styrelsen: att inom två månader hitta en tredje person till valberedningen.   

 

§13. Motioner från medlemmar, förslag från styrelsen och motioner till Reumatikerdistriktets 
repskap 
a)                  Proposition 1: Policy för representation i externa råd 
Gunilla Zika Ahlberg föredrar styrelsens förslag på policy för hur representationen för personer som 
deltar i externa råd ska redovisas tillbaka till föreningen. Styrelsen tanke är att denna policy ska bidra 
till regelbunden information som ska nå ut till medlemmarna. Återrapporteringarna kan publiceras i 
medlemstidningen Källan. Styrelsen vill att alla representanter ska prata samma språk, viktigt att veta 
att man representerar föreningen och inte sig själv i externa råd, möten etcetera.  
Det har inte tidigare funnits någon slags policy som denna för föreningen.  
 
§13. Inkomna synpunkter från mötet och medskick till styrelsen:  
*Publicera även återrapporteringen digitalt.  
Svar från ordförande: det ska vi ta med oss. Rapporterna kan till exempel skickas ut med e-breven vi 
skickar ut till våra medlemmar.  
 
*Kolla även med Funktionsrätt Stockholm stad. Eventuellt kräver de också återrapportering från 
personer som ingår i olika samverkansråd. Representanten/erna kan skicka samma 
återrapportering till föreningen.  
Svar från ordförande: bra idé, vi ska ta kontakt med Funktionsrätt Stockholm stad.  
 
Vid protokollet 

 

____________________________ 

Linda Nordqvist  

Mötessekreterare  

 

Justerat  

 

 

 

____________________________                                                           ____________________________ 

Caroline Liljegren                                                                                         Christina Dahlström 

Protokolljusterare                                                                                        Protokolljusterare  

                                                                

 
_____________________       

Susanne Karlfeldt 
Mötesordförande 

 

 


