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Hej föreningar och distrikt!  

Hej och god fortsättning på det nya året, första informationsbrevet 2022 kommer här. 
 
Hemsida/Medlemsinbetalningar.  

Som ni säkert förstått så har vår nya plattform med hemsidan och betalfunktionen inte kommit i 
gång. Vi beklagar verkligen detta men rår inte över förseningen. Alla som har bett om lösenord till 
hemsidan för att förnya medlemsavgiften har fått information om att det inte går att förnya via 
hemsidan. Hittills har det fungerat över lag mycket bra med betalning till ett nytt Bg och Swish-
nummer. Vad vi vet just nu är det inte många som gjort fel. Några få har hittat Stiftelsens 90-konto 
och gjort medlemsbetalningen dit. Dessa är kontaktade så att de inte råkar göra om samma nästa år.  
90-kontot är till för gåvor. 
 
Betalar en medlem medlemsavgiften till er, kan ni i slutet på månaden betala in hela summan till  
Bg 5757–6993. Skriv namn om medlemsnummer på de ni skickar över till oss. 
 
Utbetalning av medlemsavgift  

Vi kommer att bryta inbetalningarna den 30 januari, då tar vi statistik på de inbetalningar per 
förening som inkommit tills dess. Utbetalningen kommer första veckan i februari. De 
medlemsavgifter per förening som inkommit den 31 januari kommer med i februari månads statistik. 
Skulle ni tycka att det är något som inte stämmer, hör ni av er till oss. 
 
Tänk på att fler är registrerade som betalda efter att vi tagit statistiken den 30 januari. 
 
Zoom-möte med föreningar 

Onsdagen den 23 februari klockan 18.00 inbjuder vi alla föreningarna till ett VIKTIGT zoom-möte. Vi 
vill att så många som möjligt i er styrelse är med. Det är väldigt viktigt att alla föreningar är med. 
Skicka in er anmälan till anmalan@fibromyalgi.se det räcker att en i styrelsen anmäler sig, ni skickar 
sedan länken till de som ska vara med från er styrelse.  
 
Hemsidan 

Vi vill att ni tittar över vad som står på er hemsida. Presentationen av er förening författar ni själva, 
skickar in till oss så lägger vi in det. Passa på att marknadsföra er förening. Hittar ni något som inte 
stämmer, säg till så ändrar vi det. 
 
Nytt med den nya hemsidan är att varje förening kan, om ni vill, sköta er egen anslagstavla. Hur ni 
gör detta kommer vi att ha en zoom-kurs i.  
 
Vill eller kan ni inte sköta anslagstavlan själva gör ni som vanligt. 
Skicka text och bilder till info@fibromyalgi.se så ser vi till att det läggs in i anslagstavlan.  
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FibromyalgiNytt    

Vill ni vara med i tidningen och presentera just er förening, hör av er till Johan på 
johan.bjorkegren@fibromyalgi.se  
Passa på att visa vilka ni är och vad ni gör, även om det inte blivit så mycket de två senaste åren. 
 
Föreningarnas årsmöten 2022 

Vi har fått några förfrågningar om att även i år skjuta upp årsmötena till senare. Eftersom det är ett 
stämmoår vill vi att årsmöten ska vara gjorda innan stämman. Vi vill även ha in handlingarna från 
föreningarna innan stämman den 14 maj. Önskar någon även i år hjälp med att ha årsmöten via zoom 
hör ni bara av er så hjälper vi er med det. Det fungerade väldigt bra för de som hade det via zoom 
förra året. Över lag var det inte så många som deltog som om det varit fysiskt, men årsmötena kunde 
genomföras och föreningarna fick sina handlingar klara. Kommun, bank och andra vill ha in nya 
uppgifter varje år, vilket de på så sätt fick.  
 
Stämman 2022 

Stämman 2022 är bokad till den 14 maj på Scandic Opalen i Göteborg. Officiell inbjudan kommer 
längre fram. De som kommer till Göteborg kommer på 
lördag förmiddag, stämman på eftermiddagen, middag 
på kvällen och hemresa på söndag.  
 
Vi tittar naturligtvis på hur allt utvecklar sig med 
pandemin, som det ser ut nu ska vi kunna genomföra 
stämman på plats.  
 
Inför stämman kommer vi att hålla förberedande 
möten via Zoom. Det är viktigt att alla föreningar kan 
delta.  
 
Vi kommer även att erbjuda de som inte orkar, kan 
eller hinner åka till Göteborg att delta digitalt på 
stämman. 
 
Vi önskar er alla en riktig fin fortsättning på det nya året.  
 
Var rädda om er och om varandra. 
 

Förbundsstyrelsen   
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