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Göteborg 15 mars 2021 
 

Hej alla föreningar och distrikt! 
 
Då var det dags för informationsbrev 3, 2021.  
 

Kortkurser 

Vi har fortsatt med våra kurser/information som är väldigt omtyckta av deltagarna. Själva kursen 
brukar inte ta så lång tid och vi har trevliga eftersnack.  
 
De senaste kurserna vi haft är; Mallar på hemsidan och Koppla dokument för att göra etiketter 
 
Varje gång kommer det upp fler saker som deltagarna vill ta del av. 
Vi har därför planerat in två datum med nya kurstillfällen. 
 
30 mars – Webbmejl  
Hur man går in och hur man rensar mejlen för att inte brevlådan ska bli full. 
Tidpunkt för kursen är kl. 10.30 eller kl. 18.00 
 
8 april – Digital signatur 
Hur man lägger upp ett protokoll för att de som ska justera kan signera digitalt med mobilt Bank-ID.  
Tidpunkt för kursen är kl. 10.30 eller kl. 18.00 
 
Om ni vill delta i någon av kurserna, skicka ett mejl till:  marie-louise.olsson@fibromyalgi.se  
Ange i mailet vilket kurstillfälle, (dag och tid), som passar er. 
Har ni idéer på något ni vill att vi går igenom gemensamt, hör av er till oss. 
 
Varmt välkommen att delta i kurserna hälsar: 
Marie-Louise och Birgitta 
 

Brev från styrelsen i Jönköping/Huskvarna 

”Flera av styrelse-medlemmarna i Jönköping/Huskvarnas fibromyalgiförening har under vårterminen 
2021 deltagit i förbundets olika digitala kortkurser via Zoom, såsom Signaturer i mejl, 
Medlemsregistret, Kalender, Mallar och Etiketter.  
Kurserna har varit mycket lärorika och med hjälp av lathundar som finns på Hemsidan kommer det 
att underlätta vårt styrelsearbete betydligt. Lättförståeliga och proffsigt utförda, där vi även fått 
tillfälle att utbyta erfarenheter med andra föreningar vilket stärker samhörigheten mellan oss 
föreningar och förbundet.  
En stor eloge till förbundet, Marie-Louise och Birgitta, vi kan varmt rekommendera dessa kurser till 
övriga föreningar och styrelseledamöter”. 
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Medlemsregister 

Som vanligt är det jätteviktigt att hålla koll på vilka som har betalat årets medlemsavgift, och att ta 
bort de som efter påminnelse inte har betalat. Vår förhoppning är att det i år inte ska finnas någon 
icke-betalande medlem kvar när Fibromyalgi Nytt nummer 2 kommer ut i juni.  
Det går om vi hjälps åt! 
 

Årsmöte 

Det är viktigt att ni inte glömmer att skicka in uppgifter om er styrelse efter föreningens årsmöte. Vi 
bifogar blanketten, den finns också att hämta på föreningsstyrelsesidan. Det är utefter det ni skickar 
in till oss som vi kan ändra på hemsidan, samt ge och ta bort tillhörigheter för styrelsemedlemmar. 
De som avgår ska inte ha tillgång till föreningsstyrelsesidan längre. 
 

FibromyalgiNytt 

Som ni sett i Fibromyalgi Nytt har vi haft föreningspresentation av några föreningar. Vill ni vara med i 
tidningen och presentera just er förening, hör av er till Johan på johan.bjorkegren@fibromyalgi.se 
 

Fibromyalgiförbundets telefoner 

Vi vill påminna om att vi numera endast har mobilnummer till kansliet. 031-numret finns inte kvar. 
Du når Jan Odin på 0730-27 33 78 angående medlemsregister, anslagstavlan och diverse frågor. 

Du når Johan Björkegren på 0730- 26 75 98 angående frågor om hemsidan och Fibromyalgi Nytt.  
 

Tips från Hässleholm 

”Hässleholms Fibromyalgiförening har införskaffat en sms-telefon. 
På denna skickar vi ut diverse information, som till exempel att något möte är inställt eller flyttat. 
Vi påminner om att det snart är sista anmälningsdagen 
till något evenemang/möte. 
Ca 95% av våra medlemmar har mobiltelefon, 
resterande får ett brev. 
Det mest fördelaktiga abonnemanget vi har hittat är via 
Telia. 
Det kostar 500:-/år, för det får man 5000 sms/månad. 
Startavgift för kortet är 50: - (engångsbelopp) 
Vi kan inte ringa eller svara på vår sms-telefon, men 
skulle någon ringa återkommer vi via sms. 
För vår förening har vi har vi kunnat spara in en hel del 
på portoavgifter”. 
 
Stort tack för tips från Hässleholm och brev från Jönköping/Huskvarna 
 
Förbundsstyrelsen 
    
Bifogat: Föreningsinformation 
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