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Styrelsen:
Ordförande
Vice ordf.
Kassör

Rebecka Glaser

Kära medlemmar,

Ordföranden har ordet

Ansvarig utgivare: Rebecka Glaser   rebecka.glaser@reumasthlm.se

Rebecka Glaser
Barbro Wong 
Maria Plavin 
Åse Grönningsaeter 
Tommy Jillmarker 
Gunilla Zika Ahlberg 
Britt-Mari Flink 

Reumatikerföreningen Stockholm 
info@reumasthlm.se 
08-462 99 25 
Malmgårdsvägen 63 A
116 38 Stockholm

Personal: Siri Klintberg 
siri.klintberg@reumasthlm.se

Hemsida: stockholm.reumatiker.se
Facebook: @reumastockholm
Instagram: @reumatikerforeningen.stockholm

Här är en rykande färsk Källan med vårens 
aktiviteter. Vi har en ny styrelse och 
valberedning på plats, våra revisorer fortsätter 
att stötta och ett antal representanter i externa 
råd ska utses för det kommande verksamhets-
året. Det är alla personer som ger av sin tid för 
att skapa en levande förening för 
medlemmarna. Jag är mycket tacksam och ser 
fram emot det arbete som vi ska göra 
tillsammans under 2021 och i kort kan det 
beskrivas så här:
• Skapa en vision för 2021-2024 som ska 
utgöra grunden för ett förbättrat 
kommunikationsarbete
• Utöka föreningens digitala arbete samtidigt 
som vi också utökar stödet för medlemmar 
som är digitalt ovana  
• Medlemsaktiviteter, via nätet eller utomhus
• Erbjuda forskningsföreläsningar till 
medlemmarna i samarbete med Karolinska 
Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset
• Strukturera föreningens påverkansarbete
• Utöka arbetet med ReumaKompis

Det är tidig vår när jag skriver detta och de 
första blomskotten vågar visa sig strax ovan 
jord. Det kommer säkert snö igen men de 
små växterna är modiga och envisa och 
vet att de kan övervinna lite kyla. Så är alla 
omkring mig också; vi sitter i parkerna och 
lyfter våra ansikten mot solen och vi vet 
alla att det kommer att bli kallt, blåsigt och 
blött alldeles strax men vi ser framåt och 
vet att det kommer en sommar, där 
framme, och då kan vi nästan känna de 
varma sommarvindarna. Så måste vi 
kraftsamla inom oss, både som enskilda 
och som förening för att ta oss igenom det 
som kallas pandemisk fatigue, känslan 
av utmattning och depression som börjar 
sprida sig när vaccin blir försenade och den 
andra vågen inte tar slut så snabbt som vi 
hade hoppats. Så jag ber dig nu… se framåt 
och håll ut, nu mer än någonsin. 
För att motverka detta tillstånd av 
uppgivenhet händer det massor i 
föreningen under våren och jag hoppas att 
du använder aktiviteterna för att pigga upp 
dig, de kommer att ge dig energi och nya 
kunskaper och i bästa fall hopp om livet, 
med eller utan pandemi. 

Vi ses!
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Årsmöte 2021

GRATTIS VALBEREDARE, REVISORER OCH 
STYRELSELEDAMÖTER TILL FÖRTROENDET! 

20 februari 2021 hade föreningen sitt årsmöte. Årsmötet genomfördes, 
för första gången, digitalt på Zoom. Trots det gick allt väldigt smidigt 
med bra diskussioner som ledde till välgrundade beslut. Bland annat 
togs beslut om att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021, att 
lägga verksamhetsberättelsen för 2020 och årsredovisningen till 
handlingarna och även välja personer på förtroendevalda poster. 

Under årsmötet antogs också två policys; en för representanter i externa 
råd och en uppdatering av arvodering, reseersättning och traktamente 
för styrelseledamöter/funktionärer. Du hittar dem tillsammans med 
protokollet här: https://stockholm.reumatiker.se/arsmoteprotokoll/ 

Efter årsmötet hade den nya styrelsen för 2021 ett konstituerande möte 
där roller och ansvarsområden för året fördelades:

Vi tackade av Mona Hedin, Birgitta Johansson, Lilian Öhrström, Karin Berggren 
och Ansa Ramula för deras tid i styrelsen och välkomnade samtidigt Maria Plavin 
och Britt-Mari Flink som nya styrelseledamöter. Även valberedningen fick en ny 
konstellation och består i år av Christina Dahlström (sammankallande) Stina 
Morian och Ansa Ramula. Revisorer är som tidigare år Christina Glassel, Caroline 
Liljegren och (Lotta Kräger, ersättare). Allas kontaktuppfifter finns på hemsidan.

Rebecka Glaser – Ordförande (mandatperiod 2020–2022)
Barbro Wong – Vice ordförande (mandatperiod 2021–2023) 

Maria Plavin – Kassör (mandatperiod 2021–2023)
Britt-Mari Flink – Personalansvarig (mandatperiod 2021–2023) 

Tommy Jillmarker – Medlemsansvarig (mandatperiod 2020–2022)
Åse Grönningsaeter– Samordnare arbetsgrupper (mandatperiod 2020–2022)

Gunilla Zika Ahlberg – Verksamhetsutvecklare (mandatperiod 2020–2022) 
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Bilder

Bild från årsmötet 2021 via Zoom 20 februari

Bilder från promenad på Kungsholmen 15 februari



Tips och info från föreningen 

Tips till dig som vill öka din digitala kompetens
Känner du dig osäker på hur du hanterar de digitala verktygen? Du är inte 
ensam om detta. Men det finns hjälp. Genom organisationen SeniorNet 
kan du få hjälp med att känna dig säkrare i användningen av utbudet av 
digitala verktyg. 

Hjälp oss bli bättre!
Du, vår medlem är den allra viktigaste i vår förening. Därför vill vi veta 
vad just DU tycker att vår förening kan bli bättre på. Det kan vara allt ifrån 
vad du tycker att våra föreläsningar ska fokusera på, innehåll i digitala 
och fysiska träffar, sociala aktiviteter, påverkansåtgärder liksom 
informationsspridning i Källan och digitalt. Tveka inte att dela med dig 
av dina tankar och idéer på: info@reumasthlm.se

Tillsammans gör vi vår förening ännu starkare!

Beckombergabadet är inställt
Beckombergabadet kommer dessvärre fortsätta att vara inställt våren 
ut på grund av pandemi-restriktioner. Detta gäller samtliga grupper. Vi 
hoppas på att kunna fortsätta badverksamheten i höst.

Gå in på deras 
hemsida, https://
seniornet.se och 
hitta din närmaste 
klubb för vidare 
information! Det 
finns 21 klubbar i 
Stockholms-
området. 
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Aktiviteter

Artrosskola 
Föreningens styrelseledamot Barbro berättar om egna erfarenheter och 
vad som är viktigt att tänka på kring artros. Syftet är att väcka intresset 
för att träna trots smärta och ge tips kring träning. Det kommer även 
finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera kring ämnet. 

När: 28 april och 2 juni kl. 16.00-17.00 via Zoom.
Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 
måndagen innan träffen. 

Yogakurs
Delta på en stressreducerande yogakurs för bättre andning och ökad 
rörlighet. Kursen hålls i fem veckor som en serie och kommer gå igenom 
PRANAYAMA-andningsövningar och ASANAS. Varje pass avslutas med en 
stilla stund och kort meditation. Övningarna görs sittande på stol efter 
egna förutsättningar. 

När: torsdagar 8 april till 6 maj kl. 19.00-20.00 via Zoom.
Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 5 
april. Obs! Begränsat antal platser och anmälan är bindande.

Håll utkik i ebrev och på:
https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ 

Föreläsningar
Under våren kommer föreningen annordna fler föreläsningar och 
seminarium. Dels ska ett webinarium hållas tillsammans med en 
fotvårande och Camp Pro Brukarråd som kommer pratar om fotbäddar. 
Datum är inte satt än, men det uppdateras på hemsidan. 



sid 7

Historisk rundvandring
Vill du veta mer om Stockholm? Under tre söndagar ska historikern och 
författaren Erik Tängerstad ta oss igenom delar av Stockholm och berätta 
om dess anrika historia. Under rundvandringen kommer vi promenera 
längst Drottninggatan och genom Gamla stan och samtidigt få höra 
historian om platserna. Datum för turerna är:

Promenader 
Våren är här! Passa på att hänga med på härliga promenader i vårsolen 
tillsammans med andra i föreningen. Datum för promenaderna: 

19 april – Bergianska Trädgården. Samling vid entrén kl. 11.00. 
11 maj – Långholmen. Ta 4:ans buss från Fridhemsplan till Långholmen, 
gå av busshållplatsen efter Västerbron där möter vi upp kl. 11.00.
25 maj – Karlbergs Kanal med omnejd. Samling vid Stadshagens T-bana 
uppgång Warfvinges väg kl. 11.00.
8 juni – SL:s pendelbåt till Nacka Strand. Båten avgår från Nybrokajen 
kl. 11.10. Vi samlas kl. 10.45. OBS. promenaden tar cirka 3 timmar. 
Vi bjuder på kaffebröd.

Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 
torsdagen före turen. Alla turer börjar kl. 15.00 och tar drygt en timme.

25 april – Drottninggatan (Odenplan -> Kungsgatan) 
2 maj – Drottninggatan (Kungsgatan -> Riksdagshuset) 
9 maj – Gamla stan (Västerlånggatan -> Österlånggatan) 

Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 
fredagen före promenaden. Promenaden tar cirka två timmar inklusive 
kafferast. Ta med egen matsäck.
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Välkomst- och informationssträff
Vi vill välkomna alla våra nya medlemmar och passa på att informera 
tidigare medlemmar som är nyfikna på föreningen. Vi kommer därför 
hålla en speciell träff där ni får information om föreningen och 
organisationen i stort. Ny som gammal inom föreningen är välkommen!

När: 10 maj kl. 18.30-19.30 via Zoom. 
Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 
fredagen innan träffen.

ReumaKompis-träff
Det är många gånger ensamt att få en reumatisk diagnos. Reumatiker-
föreningen Stockholm har ett nätverk som stöd för de som vill ha någon 
att prata med om sin diagnos. I vår kommer vi ha två träffar för nya som 
gamla ReumaKompisar. Träffarna sker via Zoom om inte restriktioner 
hävs för då genomförs träffen i maj som en picknick.

När: 8 april och 20 maj kl. 18:00-19:30
Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 
dagen före.

IT-stuga
Vi erbjuder en möjlighet att testa på Zoom, få mer kunskap om 
Förbundets medlemsplattform Inloggad samt hur nya anmälningssyste-
met går till. För att delta krävs en dator eller surfplatta med internetupp-
koppling. 

När: 6 april och 4 maj kl. 10.00-11.00 via Zoom.
Info: anmäl dig på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ senast 
fredagen före träffen. 
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Digital fredagsfika
Varje fredag från och med 9 april till 11 juni kommer vi ha digitalt öppet 
hus via Zoom. Du får möjlighet att träffa förtroendevalda inom föreningen, 
ställa frågor till kansliet och umgås med nya som gamla medlemmar. Det 
kommer inte vara någon speciell agenda på träffarna utan det är bara för 
socialt umgänge. 

Är du intresserad av att prata om något speciellt med andra medlemmar 
under en fredagsfika kan du skriva tema och datum i Stockholmsgruppen 
på Inloggad: https://inloggad.reumatiker.se/grupper/stockholm/ 
Där hittar du även zoom-länkarna till fredagsfika-träffarna.

När: fredagar kl. 13.15-14.00 mellan 9 april till 11 juni via Zoom.
Info: Ingen anmälan krävs.

Vi har skaffat ett nytt system för att anmäla sig till 
aktiviteter. Det kommer underlätta för kansliet att hålla 
reda på anmälningar, förenkla för aktivitetsansvarig att 
ta ut deltagarlistor och samtidigt göra det smidigare för 

er medlemmar som vill delta på aktiviteter att få 
information om varje aktivitet. För att anmäla dig till 

någon av föreningens aktiviteter, gå in här: 
https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/

Om du inte har en mail eller tillgång till internet kan du 
ringa kansliet 08-462 99 25. 

Nytt 
anmälnignssystem!



Påverkansarbete
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Vakanta platser i FH-råd
Reumatikerföreningen Stockholm finns representerad i olika externa 
råd. Bland annat i olika funktionshinderråd (FH-råd) inom Funktionsrätt 
Stockholm Stad där det nu finns flera vakanta platser. Det är föreningen 
som nominerar personer som representanter till de olika FH-råden. 

För att läsa mer om vilka FH-råd som har vakanta platser, gå in på
Funktionsrätt Stockholm Stads hemsida: https://funktionsrattstockholm.
se/rad-for-funktionshinderfragor/vakanser-i-raden/ 
Där kan du även läsa om hur råden arbetar och vad det innebär att sitta i 
ett FH-råd inom Stockholm stad.

Är du intresserad att bli nominerad som representant från Reumatiker- 
föreningen Stockholm? Kontakta kansliet på info@reumasthlm.se
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Vad förväntas av dig som företräder Stockholmsföreningen?

För att möta medlemmarnas önskemål om aktuell information om frågor 
av intresse för vår förening i de externa råd där vi finns representerade 
är det styrelsens ambition att regelbundet publicera kortfattade artiklar 
med detta innehåll, främst i Källan. Därför är din information viktig för 
medlemmarna. Fullständig version av policydokumentet för 
representation i externa råd finns på Reumatikerföreningens hemsida: 
https://stockholm.reumatiker.se 

Från Stockholms Reumatikerförenings sida vill vi att du:  

 efter varje mötestillfälle sammanställer kortfattade minnesan 
 teckningar från mötet. Fokus bör ligga på de frågor som berör  
 Reumatikerföreningen Stockholm. 

 deltar i påverkansgruppens möten.

 försäkrar dig om att de synpunkter du framför ligger i linje med  
 föreningens ståndpunkt i aktuell fråga. Strategiska frågor eller  
 policyfrågor ska alltid stämmas av med föreningens styrelse  
 innan möte äger rum i det forum där du är representant.

Råden verkar som rådgivande organ i frågor som har funktionshinder- 
aspekter och tar initiativ till förbättringar för personer med funktions-
nedsättning i alla åldrar. Endast boende i Stockholms stad kan väljas 
till stadens Funktionsrättsråd. Ledamöter väljs för fyra år efter val till 
kommunfullmäktige. Handikappföreningarnas samarbetsorgan i 
Stockholm (HSO) har i uppgift att samordna organisationernas 
nomineringar till stadens råd. Som representant i ett FH-råd arbetar du 
med alla typer av funktionshinder och inte enbart med de frågor som 
din hemmaorganisation ansvarar för.



Kalender våren 2021

April
6 tisdag kl. 10.00-11.00 IT-stuga
8 torsdag kl. 19.00-20.00 Yogakurs
8 torsdag kl. 18.00-19.30 ReumaKompis-träff
15 torsdag kl. 19.00-20.00 Yogakurs
19 måndag   kl. 11.00.13.00 Promenad - Bergianska Trädgården
22 torsdag kl. 19.00-20.00 Yogakurs
25 söndag kl. 15.00-16.00 Historisk rundvandring 1
28 onsdag kl. 16.00-17.00 Artrosskola 
29 torsdag  kl. 19.00-20.00 Yogakurs

Maj
2 söndag kl. 15.00-16.00 Historisk rundvandring 2
4 tisdag      kl. 10.00-11.00 IT-stuga 
6 torsdag kl. 19.00-20.00 Yogakurs
9 söndag kl. 15.00-16.00 Historisk rundvandring 3
10 måndag  kl. 18.30-19.30 Välkomst- och informationsträff
11 tisdag kl. 11.00-13.00 Promenad - Långholmen runt
20 torsdag kl. 18.00-19.30 ReumaKompis-träff
25 tisdag kl. 11.00-13.00 Promenad - Karlbergs kanalen

Juni
2 onsdag  kl. 16.00-17.00 Artrosskola
8 tisdag kl. 10.45-14.00 Promenad - Nacka Strand

Glöm inte att hålla utkik på https://stockholm.reumatiker.se/anmalan/ 
för uppdateringar av aktiviteter under våren och sommaren. 

Mellan varje nummer av Källan skickar vi ut information till medlemmar 
via e-brev. Har du glömt att ange din epostadress till föreningen kan du 
kontakta kansliet och ange din epostadress för att ta del av e-breven.

Har du frågor eller funderingar, tveka aldrig att kontakta kansliet på 
08-462 99 25 eller info@reumasthlm.se

Digital
fredagsfika 

9 april till 11 juni
kl. 13.15-14.00


