VERKSAMHETS
BERÄTTELSE

2013
FIBROMYALGIFÖRENINGEN
I
SKELLEFTEÅ

Skellefteå
lokalavdelning
Tel 0910-56 057
Pg 4535028-7

MEDLEMSTRÄFFAR
Årsmöte, vars ordförande var Agneta Hansson. Inbjuden gäst, Kerstin Grantén, från ”Aktiv kvinna”.
Bussresa till Storforsen, inställd pga få anmälda
Surströmmingsfest med dr. Torsten Bergstedt, inställd pga få anmälda
IKEA Haparanda, julshopping, alltid lika populärt.

AKTIVITETER
Bingo
Promenadgrupper

Linedancegrupp
Vattengympa

STYRELSEMÖTEN
Under 2013 höll föreningen årsmöte och 6 styrelsemöten;
3 st på våren och 3 st på hösten.
VARMA BAD
Föreningen har 3 badgrupper, en på Eddahallen med badledare Ulla Nordström, och två grupper på
reumatologen, med Lena Forssell som badledare.

FOLKHÄLSONÄMNDEN
Föreningen fortsätter med sina årliga möten med Folkhälsonämnden, där vi lägger fram synpunkter, åsikter och önskemål, allt för våra medlemmars bästa.

LEDSAGARSERVICE
Fibromyalgiföreningen har arbetsgivaransvaret för Ethel Hedström, som arbetar heltid på Ledsagarservice.

MEDLEMSTIDNING
Föreningens medlemstidning ”Fibroliv”, utkommer 2 ggr/år, i januari och i augusti. Tidningen
trycks av Skellefteå Tryckeri AB.
Ansvarig utgivare är Monica Wallin.
MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut taget vid årsmötet 2013, görs medlemsavgifterna om. Familjeavgiften och stödavgiften tas bort och fortsättningsvis har föreningen endast en medlemsavgift kvar, 175 kr/år.
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KONTAKTGRUPPER
Möjlighet till kontaktgrupper finns på följande orter;
Robertsfors (vuxenskolan)
Burträsk (vuxenskolan)
Malå (vuxenskolan)

Norsjö (vuxenskolan)
Lycksele (vuxenskolan)

STÖDVERKSAMHET
Sedan 2004 bedriver vi stödverksamhet. Detta innebär att den medlem som känner behov av ett stöd vid
besök på olika instanser, kan kontakta oss.
Har man svårt för att komma sig ut, så gör vi hembesök.

BEMÖTANDE INOM SJUKVÅRDEN
Daniel Öhgren, gruppledare i centerpartiet, arbetar idogt vidare för att förbättra bemötandet inom sjukvården, för oss med fibromyalgi och smärta.
Fibromyalgiföreningen skickade in en skrivelse till Västerbottens läns landsting, rörande omhändertagandet av fibromyalgipatienter inom sjukvården. Ett svar kom, där de bl a skrev att ”det inte fungerar fullt ut”.
Under 2013 skulle fokus läggas på området, genom träffar och utvecklingsprogram.

BEHOV AV SMÄRTLÄKARE
I dagsläget finns ingen smärtläkare vid Skellefteå lasarett, och det är ett stort problem för fibromyalgiker
och övriga smärtpatienter.
Även i denna akuta fråga samarbetar vi med Daniel Öhgren, som tillsammans med Andreas Löwenhöök,
tog kontakt med oss. De har tillsammans lagt in en motion till landstingsfullmäktige, om att säkra god smärtvård i hela länet.
Under våren ordnade Daniel en videokonferens med smärtrehab i Umeå, där vi fick ställa frågor och lägga
fram våra åsikter i frågan.

INTERNATIONELLA FIBROMYALGIDAGEN
Internationella fibromyalgidagen, 12 maj, anordnades ”Fibromyalgimarschen” över hela landet.
Vår förening marscherade inne i stan, samt att Norran gjorde ett reportage om detta.

3

TILLGÄNGLIGT FRILUFTSLIV
2011 startade ett projekt ”Tillgängligt friluftsliv”. Projektet finansierades dels från
länsstyrelsen som ett Lona projekt och delfinansierades av fritidsnämnden. I projektet ingår kartläggning av Skellefteå kommuns alla kommundelar för att få en bild över hur det
ser ut idag med naturområden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
I projektet deltar fyra handikappföreningar i referensgruppen; SRF, Fibromyalgiföreningen, RBU och Strokeföreningen.
Projektet avslutades december 2013.
JURISTSTÖD
Vid behov av rådgivning, kan föreningen och medlemmar kontakta jurist Jonas Wiklund. Han är anställd hos Advokatbyrån Kaiding.

SAMARBETE MED VUXENSKOLAN
Föreningen har avtal med Studieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå.

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR)
Föreningen har representanter i KHR:s referensgrupp.

SPONSORHUSET
Fibromyalgiföreningen har inlett ett samarbete med Sponsorhuset, där handel via nätbutik ger föreningen en viss procent av köpet.

KANSLIET
Kansliet, finns i G:a Teliahuset, Storg. 50, öppettider, mån-tor: 8.00-13.00, fredagar
stängt.
Föreningen har en lönebidragsanställd på halvtid.

HEMSIDA
Föreningens webbdesigner är, Sara Hällgren.
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www.skelleftefibro@telia.com

FIBROMYALGIFÖRENINGENS MÅLSÄTTNING
att
att
att
att
att
att

påverka samhället att åstadkomma bättre levnadsvillkor för människor med fibromyalgi
som medlemmar samla människor som vill stödja föreningens målsättning
verka för forskning inom fibromyalgi
verka för god sammanhållning, stödja och hjälpa varandra, genom telefonkontakt eller besök
tillvarata medlemmarnas intresse, bedriva information, studieverksamhet, samt stimulera
till ökad aktivitet bland medlemmarna
arbeta för och med varandra

FIBROMYALGIFÖRENINGENS STYRELSE
Ordförande

Bibbi Lindgren

Vice ordf.

Cathrine Andersson

Sekreterare

vakant

Kassör

Karin Jonsson

Ledamöter

Eva Pettersson
Eivor Hansson

Suppleanter

Annika Renberg
Siv Engvardsdotter
Lena Forssell

Informatörer

Mary Granlund
Bodil Jonsson

Kontaktperson

Monica Wallin

Revisorer

Margareta Larsson

Revisorsuppl.

Margaretha Lövling

Valberedning

Helen Wallström
Ann-Christine Lundmark
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ordf.
V. ordf.
T.f. kassör
Sekreterare
V. sekreterare
Ledamöter
Valberedning:
Ordförande
Ledamöter

Marie-Louise Olsson
Carina Håkansson
Kajsa Dijkstra Ericsson
Susanne Karsberg
Anna Evertsson
Mary Granlund
Sigyn Björk
Mia Andersson
Gunilla Andersson
Britt Olsson Holst
Kjell Odalgård
Carina Carlsson

SLUTORD
Att föreningen fyller en viktig funktion har vi klara bevis för, trots att medlemsantalet det senaste åren sjunkit rejält. Många gånger kan arbetet vara tungrott och jobbigt, men vi arbetar hårt för
att föreningen skall vara kraftfull, med många och aktiva medlemmar.
Det är även föreningens plikt att sträva för vår rätt till bättre livskvalitet , ökad förståelse inom
sjukvården och allmänheten.
Vidare ett stort tack till:
Medlemmar
Informatörer
Fritidskontoret
Kontaktombud
Aktivitetsgrupperna
Sponsorer
Folkhälsonämndens arbetsutskott
Valberedning
Advokat Jonas Wiklund

Dr. Torsten Bergstedt
Vuxenskolan Ske-å avd.
Badledare
Skellefteå kommun
Daniel Öhgren
Underhållare
Revisorer

Antal medlemmar: 272, varav 9 är män
FIBROMYALGIFÖRENINGEN I SKELLEFTEÅ
931 85 SKELLEFTEÅ
0910 - 560 57
Pg: 45 35 028 - 7
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Skellefteå 2014-01-15

…………………………………...
Bibbi Lindgren
Ordförande

…………………………………...
Cathrine Andersson
V. ordförande

…………………………………..
vakant
Sekreterare

………………………………………
Karin Jonsson
Kassör

…………………………………
Eva Pettersson
Ledamot

……………………………………..
Eivor Hansson
Ledamot
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämma i Fibromyalgiföreningen, Skellefteå
Organisationsnummer 894701-6609
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utförts enlig god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem, samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder i förhållanden i föreningen för att bedöma om någon styrelsemedlem har handlat i
strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi
tillstyrker att årsmötet fastställer den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen per 2013-12-31
och resultaträkningen för år 2013 samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Skellefteå 2014-01-29

------------------------------Margareta Larsson
Revisor
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