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Hej föreningar och distrikt!  

Då är vi åter igen i slutet på ett år. Ett år som präglats av pandemi och nedstängda föreningar. Några 
av oss har så smått kommit i gång med verksamheten under hösten. Flera väntar på vårterminen för 
att ta nya tag inför 2022, som vi hoppas ska bli pandemifri. 
 
Zoom-möte med föreningsstyrelser 

Stort tack till er som vi redan träffat, vi har haft bra diskussioner med er om er styrelse/förening. Vi 
har fått ett ansikte på er och ni har fått ett ansikte på oss. Det är trevligt att kunna träffa hela 
styrelsen. Vi fortsätter under hösten så boka gärna in en tid med oss.  
Mötet är till för er och det som just er styrelse behöver ta upp.  
Skicka förslag när er styrelse kan till marie-louise.olsson@fibromyalgi.se 
 
Har ni problem med det digitala eller tycker att det är svårt, hör av er så hjälps vi åt. 
 
Under våren kommer vi att ha förberedande Zoom-möten inför stämman 2022, därför är det viktigt 
att alla föreningar kan koppla upp sig till Zoom. 
 
Har ni önskemål om saker som ni vill att vi tar upp i kortkurser, sänd in förslag till oss. 
 
Medlemsregister 

Det nya systemet är under uppbyggnad, när det är klart kommer vi att ha ett Zoom-möte för att visa 
hur det fungerar. Ni får då möjlighet att ställa frågor om funktionerna. 
Bifogat finns även ett brev som ni kan skicka med i ert utskick till era medlemmar inför nästa år. Det 
är ett förtydligande hur och vart de ska betala nästa års medlemsavgift. Instruktioner kommer även 
att finnas i nästkommande FibromyalgiNytt. 
 
Obetalda medlemmar i  medlemsregistret  

Det fortsätter att komma in många nya medlemmar varje vecka, vilket är mycket glädjande. Det är 
viktigt att ni fortsätter att rensa de som inte betalar sin medlemsavgift fram till nyår. 
I dagsläget finns det 153 medlemmar vi ser som ej betalda. 
 

Anslagstavlan 

Missa inte att skicka in era aktiviteter eller annan information som ni vill dela med av på er 
anslagstavla. Skicka text och bilder till info@fibromyalgi.se så ser vi till att det läggs in i anslagstavlan. 
Har ni inget att lägga ut, kan ni önska God Jul när vi kommer dit. 
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Hemsidan  

Vi vill be er se över era hemsidor. Se över så allt är rätt med styrelsemedlemmarna, är 
kontaktuppgifterna rätt efter era årsmöten? 
 

FibromyalgiNytt    

Vill ni vara med i tidningen och presentera just er förening, hör av er till Johan på 
johan.bjorkegren@fibromyalgi.se  
 
Stämman 2022 

Stämman 2022 är bokad till den 14 maj på Scandic Opalen i 
Göteborg. Officiell inbjudan kommer längre fram. Inför stämman 
kommer vi att hålla förberedande möten via Zoom. Det är viktigt att 
alla föreningarna kan delta. Fördelen med dessa möten är att hela 
styrelsen kan vara med. Vi kommer även att erbjuda de som känner 
att man inte riktigt orkar åka till Göteborg att delta digitalt på 
stämman. 
 
Vi önskar er alla en riktig fin kommande advent 
 
Var rädda om er och om varandra. 
 

Förbundsstyrelsen  
 
Bilaga: instruktioner om medlemsavgiften. 
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