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Hej föreningar och distrikt!  

Hoppas att ni har haft en riktigt skön sommar och kunnat ladda batterierna inför hösten. 
Vi i förbundet hoppas på en höst där föreningarna kan starta upp verksamheten igen. I början såg det 
riktigt hoppfullt ut, just nu kanske lite mer ovisst, men vi håller tummarna för att inte spridningen tar 
nya tag. 
 
Hjälp till  föreningar 

Vi vill väldigt gärna fortsätta med att träffa er över Zoom, vi bjuder därför in till en träff med hela 
eran styrelse. Vi tar en och en förening för att ni ska få tillfälle att prata om det just er styrelse är i 
behov av. Är det saker som är oklara med hemsidan eller annat som vi tillhandahåller, något särskilt 
som er styrelse vill och behöver ta upp, diskuterar vi det. Mötet är till för er och det som just er 
styrelse behöver ta upp. 
 
Vi har tänkt oss dessa veckor 39–40 och 43–44.  
Skicka ert förslag när er styrelse kan till marie-louise.olsson@fibromyalgi.se  
 
Fortsätt gärna att komma med önskemål om saker som ni vill att vi tar upp i kortkurser i höst. 
 
Medlemsregister 

Vi är mitt uppe i upphandling av medlemsregister inför 2022 och kommer att kunna komma i gång 
med det nya i december.  
 
Tills dess är det ni i föreningarna som sköter, rensar och inte minst registrerar de som har betalat 
medlemsavgift. Vi har under sommaren fått in över 100 nya medlemmar, det är viktigt att ni kollar 
upp om de har betalat, har de inte betalat, då tar ni bort dom. 
I dagsläget finns det fortfarande 172 medlemmar som inte är registrerade som betalande 
medlemmar. 
 
Årsmöte 

Det är mycket viktigt att vi får in kopior på alla era undertecknade original till årsmöte samt kopior på 
era protokoll till det samma. De som inte inkommit med dessa har blivit kontaktade, dessvärre har vi 
inte nått alla. 
För att vi ska kunna ta med er förening i vår ansökan till statsbidrag kräver Socialstyrelsen att vi har 
alla handlingar som bevis på att ni finns hos oss. 
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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  
 
 
Vi önskar er alla en riktigt fin sensommar. 
 
Var rädd om er och om varandra. 
 
Förbundsstyrelsen  
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