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Hej föreningar och distrikt!  

 
Stort tack för förtroendet som vi i styrelsen än en gång fått, vi ska förvalta förtroendet på bästa 
sätt. Även tack för en väl genomförd stämma.  
 
 
Medlemsregister/hemsidan.  

Nu har vi varit i gång med den nya hemsidan och medlemsregistret ett tag, hittills tycker vi att det 
fungerar bra. Lite barnsjukdomar i början och saker som vi kom på att vi behövde komplettera med.  
 
Det är i alla fall väldigt skönt att slippa alla som anmält sig och inte betalar, hoppas att ni tycker det 
samma. 
 
Som ni kanske märkt så finns bara betalande kvar i ert medlemsregister. I år var det många som stod 
som obetalda och blev bortplockade, men det kommer fortfarande in avgift från ”gamla” 
medlemmar, dessa plockar vi upp och för in i ert register igen.  
 
Under rapporter på sidan medlem.fibromyalgi.se hittar ni hur många medlemmar ni har i er 
förening, hur många som ni har med diagnos, med mera, klicka runt och undersök vad ni kan se. 
 
Utbetalning av medlemsavgift 

I början på juli, efter Almedalsveckan kommer vi att göra nästa överföringar på inbetalda från april till 
och med juni. Utbetalningsrapporter hittar ni under rapporter på medlem.fibromyalgi.se, kika gärna 
även här. 
 
Zoom-möte med föreningar 

När vi nu varit igång ett tag, kan det vara dags att köra repetitioner om hemsida och 
medlemsregister. Ni får gärna komma med förslag på vad ni vill att vi går igenom igen, kanske var det 
några som missade vissa delar. Hör av er till oss så tar vi tag i det i augusti/september. Naturligtvis 
om det är något speciellt som någon behöver ta tag i just nu, hör av er så kan vi titta på det. 
Huvudsaken är att ni känner er trygga med det ni ska göra.  
 
Uppdaterade stadgar 

De senast antagna stadgarna finns nu att ladda hem från hemsidan/logga in/föreningsstyrelser. Det 
finns även ett försättsblad som ni kan fylla i med er logga, samt organisationsnummer.  
 
 
 
 
 

mailto:info@fibromyalgi.se
http://www.fibromyalgi.se/


 
 

 

Fibromyalgiförbundet 

 
 

 

 
 
FibromyalgiNytt    

Vill ni vara med i tidningen och presentera just er förening, hör av er till Martin på 
martin.hulten@fibromyalgi.se  
Nummer 2 2022 är på tryckeriet och kommer att skickas ut inom kort. 
 
12-maj-föreläsningen 

På hemsidan går det att se och lyssna på föreläsning som Fibromyalgiförbundet, tillsammans med 
Reumatikerförbundet anordnade den 12 maj. Föreläsningen är tillgänglig för alla. 
 
Flytt av kansli  

Nu är det klart, runt den 1 september flyttar vi till kontorshotell på Hulda Lindgrens gata 8 i Västra 
Frölunda. Alla andra adresser och telefonnummer är som vanligt. 
 
Almedalen 

Förbundsstyrelsen kommer att finnas i Visby under Almedalsveckan, från den 3 – 7 juli, ni kan följa 
oss via Facebook.  
Vi följer de valfrågor Funktionsrätt Sverige har i sin agenda inför valet 2022, ”Personcentrerad och 
lika vård för alla”.  är en av dessa frågor.       
Naturligtvis kommer vi att prata om detta utifrån våra problem med att vården inte ser lika ut i 
landet.  
Efter det och utbetalningen av medlemsavgifter kommer förbundsstyrelsen att ta lite ledigt. 
 
Semesterstängt kansliet  

Kansliet håller semesterstängt vecka 26–31. 
 
Vi önskar er alla en riktigt skön sommar, med 
lediga dagar, fyllda med det som just ni vill 
fylla det med. Ett besök på en strand, en sjö, 
en skog, ett fjäll, eller ett besök i någon av 
våra vackra städer.  
Vill eller kan man inte göra något, är en lugn 
stund i vårt närområde inte att förakta.  
Sverige är fantastiskt vackert. 
 
Var rädda om er och om varandra 
 

Förbundsstyrelsen   
 
Bifogat: Stämmoprotokoll 
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