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Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
Arsmöte 2022-02-24

Förslag till föredragningslista:

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

4. Val av presidium:

. Mötesordförande

. Protokollförare

. Två protokolljusterare

. Två rösträknare

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens årsredovisning

. Verksamhetsberättelsen

. Fastställande av resultat- och balansräkningarna

. Föredragning av revisorernas berättelse
o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsen samt av ersättningen till
revisorerna.

8. Val av

. Ordförande

. Vice ordförande

. Minst en ordinarie övrig styrelseledamot

. Minst en suppleant

. Revisor
o Revisorssuppleant
o Valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande
. Ombud och suppleanter för dessa till länsföreningens årsmöte

9. Behandling av inkomna motioner.

10. Behandling av styrelsens förslag.

1 1. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det framförliggande
verksamhetsåret.

12. Mötets avslutande.
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lnledning
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är en ideell förening som arbetar för
att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmproblem. Vi har genom
utåtriktat arbete försökt öka förståelsen och sprida information hos allmänheten,
sjukvårdspersonal, politiker och myndigheter samt ge enskilda medlemmar råd, hjälp
och stöd genom träffar och telefonkontakt.
Föreningen är en del av Mag- och tarmförbundet.

S§relsen för Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet avger härmed följande
berättelse för verksamhetsåret 2021 :

Styrelsen
Ordförande: Lisbeth Ekman Petterson
Vice ordförande: Mikael Börjesson (f.d. Magnell)
Kassör: Anders Skyman
Ledamot: Camilla Karlsson
Ledamot: Niklas Tiedje
Suppleant: Maria Vadasz
Suppleant: Ebba Skretting
Studieansvarig: NiklasTiedje, EbbaSkrettlng
Ungdomsansvarig: Niklas Tiedje, Ebba Skretting, Camilla Karlsson
ldrottsansvarig: LarsKarlsson,adjungerad
Lotteriansvarig: Anders Skyman
Valberedning: Gunnel Amonsson, Lars Karlsson, Birgitta Lindskog Boklund
Revisor: Mats Amonsson
Revisorssuppleant: Lars Karlsson
Kanslist: Annika Helmerson

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft I protokollförda sammanträden och ett
konstituerande möte.

Arsmöte
Arsmötet hölls den 25 februari 2021. Pä grund av pandemin hölls mötet digitalt via
zoom. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen godkändes.

Medlemsantal
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet hade årsskiftet 202112022
515 medlemmar. Det är en ökning med 29 medlemmar sedan årsskiftet 202012021 .

Verksamhetsberättelse 2021 fiir Mag- och tarmfiireningen i Göteborgsornrådet
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Representation

Maq- och tarmföreninqen i Västra Gdtalands län
Ledamot: Anders Skyman och Birgifta Lindskog Boklund.

Funktionsrätt Göteborq
Vakant.

Funktionshinderforskning i Väst (HafV)
Styrelseledamot: Lisbeth Ekman Petterson.

Understödsstiftelsen
Sekreterare/vice ordförande: Lisbeth Ekman Petterson.

NAG. Nationella arbetsqruppen för IBD
Niklas Tiedje från styrelsen representerar föreningen.

ldrott
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är medlem i Göteborgs
Parasportförbund. Detta innebär att våra medlemmar kan delta i aktiviteter
anordnade av Göteborgs Parasportförbund.

Medlemskap
. Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är bl. a medlem i:. FunktionsrättGöteborg
. Funktionsrätt Västra Götaland. Folkrörelsernas Samarbetsorgan för lotterifrågor (FSL)
. Fremia (Arbetsgivarfören ingen för verksamheter i huvudsak inom kooperation,

civilsamhälle, id6buren välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller
partnerägda företag.)

. Göteborgs Parasportförbund. SvenskaParasportförbundet

. Funktionshinderforskning i Väst (HafV)

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet har ett samarbetsavtal med ABF.
Vi är också med i Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs
Stad och civilsamhällets organisationer och Överenskommelsen mellan den sociala
ekonomin i Våstra Götalands län och Våstra Götalandsregionen.

Ungdomsverksamhet Unga Magar Göteborg
Vi arbetar aktivt för att fler ungdomar skall få möjlighet att träffa andra i samma
situation. Verksamheten har dock varit vilande under 2021 på grund av
smittspridningen i åldersgruppen.

Verksamhetsberättelse 2021 Iör Mag- och tarmf<ireningen i Göteborgsområdet
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Medlemsaktiviteter
Vi har fått ställa in både planerade föreläsningar såväl som andra aktiviteter under
året, men planerar att kunna genomföra dem under 2022 i stället.

Arsmötet med föreläsninq 25 februari
Före själva årsmötesförhandlingarna höll Niklas Tiedje från styrelsen en föreläsning.
Det pågår ett stort arbete med kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Niklas ingår
i den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska tarmsjukdomar och föreläste om
arbetet som har bedrivits där samt det nya vårdprogrammet som kommer publiceras
under 202'1. Efteråt fanns utrymme för en kort frågestund.

Sommarkul på Lilla Amundön 26 auqusti
Vår traditionella och populära familjeaktivitet på Lilla Amundön. En underbar
sensommareftermiddag- och kväll med bad i bassäng och hav, lekar, kubb samt
massor av god mat.
Barnsjuksköterskan Annika Bernhard Edvardsson, som arbetat många år på Mag-
tarm- levermottagningen för barn, fanns precis som tidigare år på plats och svarade
på frågor från föräldrar och barn.

Botaniska Trädqården 25 september
En strålande solig höstdag besökte vi Botaniska Trädgården där Mag- och
tarmföreningens ordförande Lisbeth Ekman Pettersson guidade oss i en gemensam
långpromenad genom parken. Efteråt fikade vi på Botaniska paviljongen.

Julbord på Hamnkroqen på Liseberq 5 december
En mycket uppskattad tradition sedan många år är julbordet på Hamnkrogen på
Liseberg första söndagen i december. Efter ett uppehåll förra året kunde det äntligen
genomföras igen. Vi avnjöt ett fantastiskt julbord med både traditionella och nya
rätter. Efteråt fanns gott om tid att promenera omkring och titta på julmarknaden.

Funktionsrätt Göteborg, Funktionsrätt VG, ABF med flera har haft ett stort antal
digitala möten där våra medlemmar har varit inbjudna att delta.

Barn- och familjeverksamheten
Familjedagen med sommarkul på Lilla Amundön var ett mycket uppskattat
arrangemang som gick att genomföra på ett smittsäkert sätt utomhus.
Ovriga barn- och familjeaktiviteter fick ställas in p.g.a. pandemin. Många barn- och
ungdomsmedlemmar är fortfarande väldigt försiktiga med tanke på pandemin och att
de flesta av barnen ännu inte ärlhar varit vaccinerade.
Vi hoppas på att kunna genomföra planerade aktiviteter under 2022 istället.

Verksamhetsberättelse 2021 filr Mag- och tarmfiireningen i Göteborgsområdet
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lntressepolitiska engagemang och informationsverksamhet

Årsmöte 25 februari
Mag- och tarmföreningen i Göteborg hade sitt årsmöte den 25 tebruati 2021.

Vilalis mai 2021
Vitalis är Nordens största mötesplats rörande e-Hälsa och framtidens vård och
omsorg.
Niklas Tiedje från styrelsen deltog som representant.

NAG-IBD, flertal möten under 2021
I Nationella Arbetsgruppen (NAG) för inflammatoriska tarmsjukdomar (lBD) arbeiar
man med att sammanställa bästa kunskap så att det ska bli så enkelt som möjligt för
vårdpersonal att arbeta kunskapsbaserat. Niklas Tiedje från styrelsen deltog som
representant.

Poddar
Niklas Tiedje från styrelsen deltog under året i två poddar:
Nära Vården podden Näravårdenpodden är en podcast från SKR, Sveriges
Kommuner och Regioner. I avsnittet möter Näravårdpoddens Lisbeth Löpare
Johansson Niklas, patient och Katarina Pihl Lesnovska, forskare/sjuksköterska. De
sitter båda ien nationell arbetsgrupp i Ku nskapsstyrningen för inflammatoriska
tarmsjukdomar. De berättar om samarbete för en bättre vård, om utmaningar och nya
vägar.
Spetspodden - Patientinnovatörerna Att vara patient och innovatör-hur går det ihop?
I podden samtalar Patientinnovatörerna med Sara Riggare, Uppsala universitet och
Andreas Hellström, Chalmers som driver projektet och en av innovatörerna Niklas
Tiedje. Ett samtal om att göra skillnad, skapa hälsa för fler och förbättra hälso- och
sjukvården.

Västra Götalands länsförening
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet har två ledamöter i styrelsen för Mag-
och tarmföreningen iVästra Götalands län: Anders Skyman, ledamot, och Birgitta
Lindskog Boklund.

Ombud och suppleanter till länsföreningens årsmöte: Anders Skyman och Birgitta
Lindskog Boklund.

Kokbok "Näring & Njutning"
Finns att köpa via kansliet.

Medlemsinformation
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet har ett medlemsblad med lokala
aktiviieter och information som skickas till våra medlemmar, länsföreningar/
lokalföreningar och mag-tarmmottagningar. Utkommer 4 ggr/år.

Verksamhetsberäftelse 2021 fiir Mag- och tarmfiireningen i Göteborgsområdet
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Hemsidan
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet har en egen hemsida. Där finns aktuell
information om verksamheten. www.maootarm.se/qoteborq.

Sociala medier
Föreningen har en Facebooksida där vi uppdaterar aktiviteter med mera.

Hjälpfonden
Bidrag ur fonden kan användas till föreläsningar med mera som på något sätt stödjer
och är till gagn för våra medlemmar och föreningens verksamhet.

Ekonomi
Vi har erhållit bidrag från U nderstödsstiftelsen till vår barn- och familjeverksamhet-
Eftersom vi inte har haft så många aktiviteter så är ekonomin förhållandevis god.
I övrigt hänvisas till den ekonomiska berättelsen.

Vår tidning Allt om mage
Allt om mage är medlemstidningen inom Mag- och tarmförbundet. Tidningen har
under året utkommit med fyra nummer. Redakör för tidningen är Linn lnganäs.

lnformation
Mag- och tarmförbundets informationsmaterial finns på vårdcentraler och sjukhus i

Göteborgsområdet.
I vår förening har vi kontaktpersoner för olika diagnoser.

Kansliet
Kansliet har varit bemannat 20 tim/vecka. Vi har haft många telefonsamtal från
medlemmar och andra intresserade under året.
Vi har ett hyresavtal med ILCO som hyr halva vårt kansli.

Verksamhetsberättelse 2021 ftir Mag- och tarmforeningen i Göteborgsområdet
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§lutord
Vi tackar vårl förbund, landets rivriga länsöreningar, lokalforen jngar, våra
hBdlBrnmar samt ILCO ffarm- uro- och stomiförhtndEt, Götabcrgs lokatlörening)
och Drottning Silvias bamsjukhus.
Vi vill också tåc*å ella som under årel bidragit till vår verksamhet, både ekooomiskt
och genorn årbete, Taer< till Våstra ffitåländsregionen och Göteborgs Stad.

Styrelsen f6r Mag- och tarmföreningen i Göteborg$områd€l

MAGTARM FÖRTI!INGEN
GÖTF BORGSO14RAD[T

Verksamhetsberättelse 2021 fiit Mag- och tarmöreningen i Göteborgsområdet
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Arsredovisning för

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
857204-1351

Räkenskapsåret
2021 -01 -01 - 2021 -12-31

lnnehållsförteckning:

Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1

2
3-4

5
6



Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet i(6)
85720+1351

Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområ det,857204-1A51, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksam heten
Mag- och tarmföreningen är en patientförening för människor med mag- och tarms.jukdomar.
Föreningen verkar för att förbättra villkoren för mag- och tarmsjuka genom medlemsinsatser,
informationsspridning och samhällspåverkan"

Väsentl iga händelser under räkenskapsåret
På grund av pandemin ver det svårt att bedriva verksamheten och ett flertal aktiviteter fick ställas in.

Flerårsöversikt Belopp i kr

t
Resultat efter finansiella poster 15 983 45 685

Specificerad resultat och balansräkning bifogas.



Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
857204-'t351

Resultaträkning

2\6)

Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

2021 2020

Rörelsei ntä kter, lagerförändring m-m-
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Rörelsekostnader
[,4edlemsaktiviteter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

B o ks I utsd i s pos i ti o n e r
Resultat ,öre skatt

Skafter

Arets resultat

106 366
299 649

94 993
290 568

406 015

-45 495
-g',t 742

-262 795

385 561

-3? 527
-94 085

-213 264
-390 032 -339 876

15 983 45 685

15 983 45 685

15 983 45 685

15 983 45 685



Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
457204-1351

Balansräkning

3(6)

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Omsättningstillgångar

Koftfristiga fordrtngar
Ovriga fordringar
Förutbetalda koslnader och upplupna intäkter
Summå kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

3 512
1'l 001 I 822

14 513

460 368

I 822

518 124

460 368 518 124

474 881 526 946

474 AA1 526 946



Mag- och tarmföreningsn I Göteborgsområdet
857204-135'1
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Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital

Summa eget kapital

Arets resultat
Summa årets resultat

Summa eget kapital

Koftfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

271 437 225 752

271 437

15 983

225 752

45 685

15 983 45 685

287 420

152 019
35 442

271 437

205 701
49 808

187 461 255 509

474 881 526 946



Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
857204-13s1

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovis n ings principe r
Arsredovisningen har upprättats i enlighet m6d Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Arsredovisning imindre företag.

Not 2 Personal

Personal
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

2021 2020
Medelantalet anställda

Summa

5(6)

1

1'l



Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
857204-1351

Underskrifter

Göteborg den

Lisbeth Ekman
Ordförande

Anders Skyman
Kassör

Mikael Börjesson (f.d. Magnell)
Vice ordförande

Camilla Karlsson
Ledamot

6(6)

Niklas Tiedje
Ledamot



REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Mag- och tarmföreningen i Giiteborgsområdets räkenskaper

för tiden 2021-01-01 tiil 2A27-72-37 har vi funnit dessa i god ordning och

intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Mot föreningens verksamhet i övr@ enligt förda protokoll finns enligt oss inte

anledning till anmärkning.

Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse änsvarsfrihet för den

tid som revisionen omfatte r.

Göteborg 2O22-O2-O7

Mats Amonsson

Revisor

Lars Karlsson

Revisorssuppleant

/ ' / r-,'t",t/,{\(}--t)/,('--.......--:
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FÖRSLAG TILL \ERI§AMHETSPLAII 2022

Mag- och tarmfiireningen i Göteborgsområdet verkar fiir att fiirbättra villkoren fiir mag- och tarmsjuka.
Detta görs t ex genom att påverka politiker och andra beslutsfiirfattare inom sjukvårds och
socialft irsiikringsomradet.
För att öka denna påverkan måste vi bli fler. Diirfijr zir det viktigt att nå ut till fler mag- och tarmsjuka bl. a genom
riktad information till bam, ungdomar och nyinsjuknade.
Vi vill även sprida kuskap om mag- och tarmsjukas sjukdomar och vardag till sjukvård, skola och allmiinhet.
Genom ökad kunskap kan vi G bättre sjukvård och mötas av ökad örståelse i sociala sammanhang.

För aft nå dessa mål ?ir fiiljaade insatser viktiga;
o Medlemsinsatser
r Informationssprictdng
o Samhällspåverkan

MEDLEMSINSATSER

Medlemsstöd
. Nlmedlemsträffar
o Vi anordnar samtalsgmpper ör diagnoserna Crohm, Ulcerös Kolit och IBS, Ibland även ardra diagnoser.
o Medlemmama kan kontakta våra utbildade kontaktpersoner eller kansliet ör att fä råd och stöd i

allmiinna eller specifika frågor
. Familjeverksamhet med stöd till bamfamiljer med sjukt barn.
. Bemamat karsli.

AldiYiteter
. Digitalaf&eläsningar.
o Förel?isningar om IBS, Crohns, Ulcerös Colit, Kost och hälsa. lnformation om patienters rättigheter i

samhiillet, i samarbete med fiirbundet och olika fiiretag.
o Föreläsningar av liikare eller annan sjukvårdspersonal. V lyssnar till ett specifik ämne varefter

medlemmama har möjlighet att ställa ffigor.
. Större fitreläsningar dair allmitufteten bjuds in att delta.
o Föredrag och aktiviteter tillsamma.ns med ILCO varje år, gemensamma kaf6tråiffar samt att vi bjuder in

ILCOs medlerxnar till våra övriga aktiviteter.
o Familjedagar och lowerksamhet fiir barnen och deras anlöriga. Påsk-kul, heldag med bad och grill på

Lilla Amundön, Halloween på Liseberg, julpyssel.
o Regionens utbildning om Bamkonventionen fiir liiräldrar till sjuka barn.
. Aldiviteter fiir bam upp till 18 ar, diirefter ungdomar 19-30 ar.
. Grillkväll Amundön.
. Al<tiviteter ör alla medlemmar, som tex bowling, studiebesök, musikupplevelser.
. Starta en kultur och vandringsgmpp fiir att aktivera fler medlemmar.
. Delta på Hälsoveckaa på Dalheimers hus.

INFORMATIONSPRIDNING
o Minst en ftireläsning per år for allmiinheten som annonseras i pressen.
a Sprida information om viåra diagnoser och dess konsekv*"", t oliku g-ppo.
a hformera och sprida information om fi)reningen till vrårdcentraler, sjukhus, skolor och politiker.
O FolderstäIl med vårt informationsmaierial på sjukhus, vårdcentraler, medborgarhus, hälsotek m.fl.
a Utskick av vårt medlemsbrev med våra aktiviteter gön minst 4 ggr per år
a Uppmiirksamma tamcancermånaden mars.
o Uppmiirksamma World IBD-day 19 Maj och Intemationella Funktionshiuderdagen den 3 decernbera Ha en aktuell hemsida och medverka aktirt på sociala medier.
a Ha stt bokbord med vårt informationsmaterial yid andras aktiviteter.

SAT&IÄLLSPÅ\,T,RK,dN
o Som medlemmar i Fuoltioosrätt Göteborg och Funktionsrätt Västra Götalaad, Överenskommelsen

Göteborg, ABF med flera - delta i möten och påverkansgmpper. Niirvara på Svensk Gastroenterologisk
Förenings årliga kongress - Svenska Gastrodagarna. Vi har rep.esentanter i Nationella arbetsgruppen fi5r
inflammatorisk tarusjukdom (lBD), i Regionala processteamet IBD samt styrelsema i
Funktionshinderforslirring i Väst (Hafv) och Understödsstiftelsen.



BUDGET FöR 2022

MAG- ocH TARMFönrrurruerru I GöTEBoRG

INTÄKTER

Medlemsavgifter
Övriga,intäkter
Totalalliansen
Enjoyhäften

UthyrninB av lokaler
Anslag VästraGötaland

Kommunala bidrag totalt
Anslag till verksamhet

Barn- och familieverksamhet
Anställningsbidrag

Övriga bidrag

Ränta

Summa intäkler:

UTGIFTER

Ekonomisk hantering
Möten/kursverksamhet
Enioyhäften

Förbundet/Västra Götaland
Resekostnader

Ungdomsverksamhet

Familjeverksamhet

Presenter övr
Annonsering
Hyreskostnad

lnvertarier
Kontorsmaterial

Trycksaker/Reklam
Telefonkostnader

Datakommunikation

Porto
Övriga kostnader

Medlemsavgifter övr
Revisionskostnad

Bankkostnader
Kostnader anställda

Utbildning
Summa utgifter:

60 000 kr
15 000 kr

49 000 kr
6 000 kr
3 000 kr

20 000 kr
27 000 kr
80 000 kr

75 000 kr

132 000 kr
45 000 kr

-kr
437 000 kr

9 0O0 kr

30 000 kr
6 000 kr
1 000 kr

9 000 kr

12 00o kr
25 000 kr

3 000 kr
5 000 kr

46 000 kr

7 000 kr
7 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr
2 O00 kr
5 000 kr

2 000 kr
2 000 kr
2 0O0 kr

250 000 kr

2 000 kr
437 O00 kr



Valberedningens förslag till styrelse 2022:

Lisbeth Ekman Pettersson ordförande Omval 2 år
Vice ordförande Vakant
Anders Skyman Omval 2 år
Camilla Karlsson Omval 1år
Niklas Tiedje Omval 1 år

Enligt stadgarna ska årsmötet utse ordförande, vice ordförande samt
ytterliga re tre ordinarie ledamöter.
Tyvärr har valberedningen inte lyckats få fram någon vice ordförande.

Suppleanter:
Maria Vadasz
Ebba Skretting

Revisorer
Mats Amonsson
Lars Karlsson

lnga förslag till revisorssu pplea nter.

Omval 1 år
Omval 2 år

Omval 1år
Nyval 1år

Valberedningen
Gunnel Amonsson, Birgitta Lindskog Boklund och Lars Karlsson.


