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Göteborg 15 januari 2021 
 

Hej föreningar och distrikt! 
 
 
Då har vi kommit en bit in på det nya året, som alltid ett oskrivet blad och där vintern tagit tag i hela 
vårt avlånga land, till och med här i söder. 
Vi hoppas på ett år där vi åter kan träffa varandra, och sätta fart i föreningarna som vi vet att många 
längtar efter.  
 
Vi fick mejl från vårt systerförbund i Norge där dom berättar att de inte har kunnat genomföra 
stämman som skulle varit i april. De var imponerade av att vi kunnat genomföra vår stämma digitalt, 
det de hört om digitala möten i Norge var kaos.  
Vi själva är imponerade av att det vi gjort digitalt har gått så bra, en klapp på axeln till oss alla.  
 

Extrastämma 23 januari 

Ni som inte har anmält er ännu till extrastämman, glöm inte göra det. Har du inte varit med innan 
och känner oro för det digitala, säg till så testar vi innan så att alla kan vara med. 
 
Anmälan görs till info@fibromyalgi.se så snart som möjligt. 
 
Har du frågor, hör gärna av dig till marie-louise.olsson@fibromyalgi.se 0708–661130 
 
Länk till mötet kommer till de som har anmält sig. 
 

Kortkurs medlemsregister 

Den 1 februari klockan 10.30 
 
Som utlovat kommer vi att ha ytterligare kortkurser via Zoom, denna gång om medlemsregistret. 
Vi går tillsammans igenom hur du hanterar medlemsregistret, lägger till medlem om du behöver det, 
tar bort och ändrar i registret. Ni kommer med frågor som vi försöker att svara på. 
De som kommer åt medlemsregister, om ni inte har uppgett annat till oss, är kassör och ordförande. 
 
Kom gärna med förslag på vad ni vill att vi ska ta upp på kommande kortkurser. 
 
Varmt välkommen att delta i kursen hälsar. 
 
Marie-Louise och Birgitta 
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Årsmöten i föreningar 2021 

Som ni såg i det förra informationsbrevet har förbundsstyrelsen tagit beslutet att låta föreningar 
senarelägga årsmöten till och med juni 2021.  
Detta beslut tog vi enbart på grund av den rådande 
pandemin som vi befinner oss i.  
Om inte läget är förändrat finns det möjlighet att ha 
årsmöten utomhus om vädret tillåter.  
 
Vi önskar alla en riktigt bra fortsättning.                      
 
Förbundsstyrelsen 
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