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Göteborg 20 december 2021 

 

Hej föreningar och distrikt!  

Då kommer här det sista informationsbrevet för året. Ett år med pandemi som lättat och som tagit 
fart igen. Men vi lever på hoppet att vi ska kunna genomföra det vi som föreningar planerat våren 
2022.  
 
Zoom-möte med föreningar 

Återigen stort tack för bra genomförda Zoom-möten, det är så trevligt att träffa er alla. 
 
Ni som inte deltagit hoppas vi på ska komma med nästa år.  
Har ni problem med det digitala eller tycker att det är svårt, hör av er så hjälps vi åt. 
 
Vi kommer att kalla till ett Zoom-möte angående den nya hemsidan och medlemsregistret i början på 
januari. Jätteviktigt att ni är med då. 
 
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. 
 
Hemsidan 

Det nya systemet är under uppbyggnad och förhoppningen är att det ska kunna tas i drift efter nyår.  
Hemsidan kommer att snyggas till, men utseendet är i stort sett likt den nuvarande.  
 
Obetalda medlemmar i  medlemsregistret  

Idag har vi 2 986 medlemmar i vårt centrala medlemsregister, utav dessa finns det 112 som 
fortfarande ligger som obetalda. Fram till den 1 januari har vi ingen möjlighet att se vilka som betalat 
eller inte betalat, därför måste ni gå in i registret och klicka i rutan ”ta bort”. Vi kan inte ta bort någon 
utan att ni bett oss göra det.  
Vill ni att vi hjälper till, skriv ned namnen och medlemsnummer på de medlemmar som inte har 
betalat sin avgift 2021 och som ska bort, skicka det i ett mejl till info@fibromyalgi.se först då kan vi ta 
bort dessa.  
Vi ber om ursäkt att vi återigen behöver upprepa detta, de berörda föreningarna kommer att få ännu 
ett mejl om detta. 
 
Det är utefter hur många som finns i medlemsregistret som vi tar statistik den 31 december, detta 
ligger tillgrund för det bidrag vi senare ska söka. Finns där ett antal obetalda som ni inte tar med i er 
årsredovisning slår det fel i statistiken för oss. Vår revisor ska kunna stämma av med era 
årsmöteshandlingar och stämma av med den siffran vi uppgett som medlemsantal 31 december. 
Detta innan han intygar till Socialstyrelsen att vi uppgett rätt antal medlemmar. 
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Utbetalning av medlemsavgifter till  föreningar  

Januari, februari och mars betalas ut den första veckan månaden efter. 
Juni, oktober och december betalas ut första veckan månaden efter. 
 
Betalar en medlem medlemsavgiften till er, kan ni i slutet på månaden betala in hela summan till  
Bg 5757–6993 
 
Anslagstavlan 

Missa inte att skicka in era aktiviteter eller annan information som ni vill dela med er 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, skickas till info@fibromyalgi.se senast imorgon. 
 
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 som vi skrivit om tidigare 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.  
 
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  
 

God Jul och Gott Nytt År.                                    
 
Var rädda om er och om varandra. 
 

Förbundsstyrelsen och medarbetare  
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