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Göteborg 21 april 2021 
 

Hej alla föreningar och distrikt! 
 
Då var det dags för informationsbrev 4, 2021.  
 

Kortkurser 

Vi har under våren tagit upp 6 olika ämnen, två gånger per ämne. 92 deltagare har vi haft under 
dessa 12 tillfällen. Några gånger har en hel styrelse deltagit. Undertecknade har haft en riktigt trevlig 
stund med er, det kommer att bli tomt, men vi återkommer.  
 
Den senaste kursen var; Digital signatur, där många deltog både på förmidagen och kvällen. 
 
Detta var det sista kurstillfället för våren, men vi kommer att hålla fler kurser till hösten. Ni är varmt 
välkomna att delta då. Fortsätt gärna att komma med önskemål om saker som ni vill att vi tar upp. 
 
Vi tackar så mycket för ert stora intresse och för alla fina samtal vi har haft med er under våren. 
 
Marie-Louise och Birgitta 
 
Medlemsregister 

I skrivande stund finns det 632 medlemmar i registret som inte har betalat avgiften för 2021.  
Vår förhoppning är att det inte ska finnas någon icke-betalande medlem kvar, förutom de som 
kommit in som nya medlemmar, den senaste månaden när FibromyalgiNytt nummer 2 kommer ut i 
juni.  
Det går om vi hjälps åt att uppdatera medlemsregistret. 
 

Årsmöte 

Flera av er föreningar har haft sina årsmöten, några digitalt. Glöm inte att skicka in uppgifter om er 
styrelse efter föreningens årsmöte. Blankett finns att hämta på föreningsstyrelsesidan.  
Behöver ni som inte haft ert årsmöte hjälp med att genomföra det digitalt så säg till så ställer vi upp 
med Zoom. 
 

FibromyalgiNytt 

Vill ni vara med i tidningen och presentera just er förening, hör av er till Johan på 
johan.bjorkegren@fibromyalgi.se  
 

Internationella Fibromyalgidagen 12 maj 

Förbundsstyrelsen kommer att ha några aktiviteter under dagen. Bland annat en medlemskampanj 
där vi även behöver er hjälp. Vi kommer vi att ha utlottningar till de medlemmar som anmäler sig 
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samt betalar sin medlemsavgift senast den 18 maj. Vi ber er att ha koll på de nya medlemmar som 
anmäler sig, och om de har betalat sin medlemsavgift eller inte. Skicka informationen till oss senast 
den 19 maj om vilka som anmälde sig den 12 maj och som betalat sin avgift.  
Skicka detta till: info@fibromyalgi.se  
 
TV 4 kommer att uppmärksamma fibromyalgi i programmet Nyhetsmorgon den dagen. En av våra 
medlemmar och en läkare kommer att delta och berätta om fibromyalgi.  
 

Enkät 

Fibromyalgiförbundet har fått många frågor angående covid-19 och vaccinationer. På grund av detta 
har vi satt ihop en enkät som ni gärna får sprida till era medlemmar.  
Ni hittar den här: https://forms.gle/k8MznW4gLZtEf719A  
 

Skräpmejl 

Det florerar skräp- och bluffmejl igen vilka ser ut att komma från mig. Det är viktigt att understryka 
att jag ALDRIG skickar något liknande till er. Om du får ett sådant så klicka omgående på ”markera 
som skräppost” och släng brevet. Vi kan tyvärr inte stoppa liknande mejl. Om vi ändrar 
inställningarna och stryper skräpmejlen mer, kommer det tyvärr att fastna riktiga mejl där, vi har 
verkligen försökt. 
 
I detta fall har mejlet gått till en förening med föreningens ordförandes underskrift. Det var alltså 
inget som stämde. Läser man noga kommer det med mitt namn men det är en Kennedy som 
mejladress. 
Det är inte första gången som liknande mejl kommer, ofta har det handlat om att kassören vill att 
man gör en överföring. Var kritiska till sådana mejl och ha alltid kontakt med varandra, gör inte något 
innan ni pratat med varandra. 
 
Ett sådant mejl kan se ut som nedanstående: 
 
Ämne: Re: Göra betalning 
Datum: 2021-04-14 10:18 
Avsändare: Marie-Louise Olsson 
<kennedy634@mindspring.com> 
Mottagare: ………………………Svar till: Marie-Louise Olsson 
<Ordforannde@email.com> 
 
Hej, 
kan du göra en internationell banköverföring i dag? 
Mvh ………………… 
 
Vi önskar er alla en riktigt fin och skön vår. Var rädda om 
er och varandra. 
 
Förbundsstyrelsen  
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