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Verksamhetsberättelse 2018 
Mag- och tarmföreningen i Kronoberg 

Mag- och tarmföreningen är en ideell förening vars mål är att verka för de mag- och 
tarmsjukas intressen gentemot olika instanser i samhället. Det är viktigt att nå ut med 

information till alla våra medlemmar och att påverka de styrande i samhället så att 
det blir lättare för våra medlemmar att verka i samhället. Kronobergs länsförening av 

RMT bildade 1989 men har varit en vilande förening mellan 2010 – 2018. 

Vid uppstarten i maj 2018 hade föreningen cirka 65 medlemmar. 

Styrelsen 

Styrelsen har sedan maj månad 2018 haft följande sammansättning: 

Ordförande:  Madelaine Mossblad 

Kassör:  Peter Svahn 

Sekreterare: Jan Odenmo 

Ledamöter:  Katarina Gustavsson 

  Kerstin Cajnerud 

Styrelsen har haft ett årsmöte, ett konstituerande styrelsemöte och 5 protokollförda  
styrelsemöten. 

Ekonomi 

Mag- tarmföreningens ekonomi har under 2018 grundat sig på medlemsavgifter och 
sparat kapital. Ekonomin redovisas separat. 

 

Medlemskonferenser/träffar 

Årsmötet hade vi på Idé och kunskapscentrum Växjö i maj månad. Alla medlemmar 
fick skriftlig inbjudan till detta möte och det kom fyra personer till årsmötet. I direkt 
samband med årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte vilket resulterade i 



nuvarande styrelse. Kassörsposten är ett lån av idé och kunskapscentrum då vi inte 
lyckades med att få en fullständig styrelse. 

I oktober månad var det ordförandekonferens på Ålandsfärjan. Där deltog Jan 
Odenmo då ordförande Madelaine Mossblad hade förhinder. 

I december bjöd vi in alla medlemmar med respektive till julbord på Villa Viks 
matsalar i Växjö.16 medlemmar och 15 anhöriga deltog vid detta tillfälle. 

 

Slutord 

Mag- tarmföreningen Kronoberg hade sedan 2010 varit en inaktiv förening. 
Sommaren 2015 fick jag ett samtal från ordföranden i förbundsstyrelsen som frågade 

om jag var intresserad av att starta upp föreningen på nytt. Anledningen till att hon 
ringde just mig var att jag ingick i den styrelsen som upplöstes kring 2010. Jag 

svarade direkt ja på den frågan helt omedveten om tiden det faktiskt tar att starta upp 
en förening på nytt. Efter flera år av mailkontakter, telefonsamtal, möten med andra 
länsföreningar och förbundskansli så kom äntligen dagen då jag kunde bjuda in alla 

medlemmar till ett årsmöte. Den 10 maj 2018 genomfördes Mag- tarmföreningen 
Kronobergs årsmöte för första gången på flera år. Vi blev fyra personer på detta 

möte och turligt nog ville dessa fyra personer gemensamt driva föreningen framåt. 
Det är mycket som ska genomföras när man startar upp en förening igen och 

samtidigt gäller det att inte ha för bråttom. Vi har många idéer och visioner om hur vi 
vill göra vår förening attraktiv och jag tycker vi har kommit en liten bit framåt på den 
vägen. Med små, små steg ska vi tillsammans med er medlemmar göra vår förening 

levande igen. 

TACK för att just DU är medlem i Mag- tarmföreningen Kronoberg och vi hoppas på 
ett bra och händelserikt verksamhetsår 2019! 

Hälsningar styrelsen genom ordförande Madelaine Mossblad 

 

 

	  


