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Hej föreningar och distrikt!  

 

Hjälp till föreningar 

Vi har under våren haft omtyckta kortkurser för er i föreningsstyrelserna, det har varit lärorikt även 
för oss. Vi har som ni vet tänkt fortsätta i höst, först med att erbjuda samtal för varje styrelse ute i 
landet, vad är ni i behov av att prata om? Hör av er till oss om intresse finns, har ni inget särskilt att 
ta upp kan vi bara prata en stund för att lära känna varandra bättre. Hör vi inget från er, så hör vi av 
oss till er. 
 
Fortsätt gärna att komma med önskemål om saker som ni vill att vi tar upp i kortkurser i höst. 
 
Medlemsregister  

Nu är vi på god väg att få bort alla som inte har betalat medlemsavgiften. I dagsläget finns 115 
”medlemmar” som ligger kvar och som anmält sig innan 1 maj eller är ”gamla” medlemmar. Totalt 
finns det 160 i ”ej betalat 2021” Har ni efter påminnelse inte fått in medlemsavgiften när vi kommit 
så här långt in på året, ta bort dessa medlemmar. 
 
Årsmöte 

Vi vill be er om att ni skickar era årsmöteshandlingar till kansliet omgående. Vi ska i dagarna påbörja 
ansökan om statsbidraget från Socialstyrelsen.  
Har ni inte haft årsmötet kan vi dessvärre inte tillgodoräkna oss den föreningen, inte heller de 
medlemmar som finns i föreningen vid vår ansökan.  
 
FibromyalgiNytt 

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

Som ni kunde läsa om i FibromyalgiNytt har vi följt två tjejer som ridit runt Öland för att synliggöra 
fibromyalgi och forskning. Vi har rapporterat dagligen på Facebook om hur det gått och vart de varit 
just då. Man har också kunnat följa tjejerna på deras egna Facebook sida ölandsritten. De var 
tvungna att avbryta ritten ett par dagar innan det var tänkt, på grund av att den ena hästen inte 
mådde så bra i värmen. Carola och Carina med hästar har gjort ett jättejobb på hästryggen och vi 
tackar för deras engagemang och för de pengar de har samlat in. 
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Sommar och ledigt  

Kansliet kommer att vara stängt från vecka 26 till och med vecka 32. 
 
Vi  kommer så snart den nytryckta patientbroschyren har kommit, att skicka ut den till alla 
föreningar. Passa på att slänga de gamla som ni har 
kvar så att vi alla använder den senaste upplagan. 
 
Förbundsstyrelsen och medarbetare önskar er alla 
först en riktigt fin midsommar, efter det en härlig, 
ledig sommar.  
 
Var rädd om er och om varandra. 
 
Förbundsstyrelsen  
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