
	  

	  

	  

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 

 
Syfte 

Att	  verka	  för	  människor	  med	  sjukdomar,	  skador	  och	  andra	  funktionsnedsättningar	  i	  
matsmältningskanalen,	  så	  att	  de	  ska	  kunna	  leva	  ett	  liv	  som	  så	  lite	  som	  möjligt	  styrs	  och	  begränsas	  av	  
sjukdomen. 

Årsmöte 

Medlemsaktiviteter 

Julbord 

Året	  avslutas	  med	  ett	  julbord	  för	  medlemmar	  och	  anhöriga.	   

Utbildnings-‐	  och	  planeringshelg	  för	  styrelsen	   

Under	  våren	  ska	  styrelsen	  träffas	  över	  en	  helg	  för	  styrelseutbildning	  och	  planering	  av	  framtida	  
aktiviteter.	  	   

Ordförandemöte 

Ordföranden	  från	  länsföreningarna	  deltar	  i	  förbundets	  ordförandemöte	  i	  oktober	  för	  att	  bl.a.	  få	  
aktuell	  information	  från	  förbundet	  och	  kunna	  utbyta	  idéer	  och	  erfarenheter	  från	  sina	  
länsföreningar.	  	   

Information	  för	  medlemmar,	  presumtiva	  medlemmar	  och	  andra	  målgrupper 

Att	  synas	  både	  för	  allmänheten	  och	  inom	  vården	  där	  potentiella	  medlemmar	  finns	  kommer	  att	  vara	  
viktigt	  för	  att	  öka	  både	  medlemsantalet	  och	  medvetenheten	  om	  diagnoserna.	   

 
 

IBD-‐dagen 

19	  maj	  är	  det	  IBD-‐	  dagen	  som	  på	  olika	  sätt	  uppmärksammas	  runt	  om	  i	  världen	  för	  att	  sprida	  
information	  om	  inflammatoriska	  tarmsjukdomar	  och	  hur	  det	  är	  att	  leva	  med	  dem.	  Föreningen	  
kommer	  att	  uppmärksamma	  dagen	  med	  någon	  aktivitet	  för	  att	  synliggöra	  sjukdomarna	  och	  
föreningen.	   

Foldrar 

En	  folder	  om	  länsföreningen	  kommer	  tas	  fram	  som	  tillsammans	  med	  förbundets	  diagnosfoldrar	  
kommer	  att	  placeras	  på	  sjukhus,	  vårdcentraler	  och	  direkt	  hos	  vårdpersonal. 

Sociala	  medier	  och	  webben	  	   



Föreningen	  har	  sidor	  på	  Facebook,	  Instagram	  och	  webben	  för	  att	  kunna	  hålla	  kontakt	  och	  sprida	  
information	  till	  medlemmar	  och	  andra	  intresserade.	   

Samarbete	  med	  HSO	  och	  ABF	  	  	   

Föreningen	  är	  medlem	  i	  HSO	  (Handikappförbundens	  samarbetsorganisation),	  vilket	  är	  en	  viktig	  
sammanhållande	  kraft	  för	  patientföreningarna.	  Föreningen	  kan	  hyra	  lokaler	  för	  medlemsmöten	  och	  
styrelsemöten	  på	  HSO.	  ABF	  (Arbetarnas	  bildningsförbund)	  erbjuder	  och	  kan	  stötta	  föreningen	  att	  
hålla	  i	  utbildningar	  för	  medlemmar.	  	  	   

 
 
 
            Budget 

Intäkter 

Medlemsavgifter	  	   	   	   15000 

Regionbidrag	   	   	   50000 

Summa	  intäkter	   	   	   65000 

 
Kostnader 

Årsmöte	   	   	   10000 

Må-‐	  bra	  helg	   	   	   30000 

Julbord	   	   	   10000 

Utbildnings-‐	  och	  planeringshelg	   	   15000	   	    

Ungdomsaktivitet	   	   	   10000 

Styrelsemöten	   	   	   2500 

Arvoden	  till	  styrelse	  och	  revisorer	   	   5400 

Redovisningstjänster	  	   	   10000 

Medlemsavgifter	  till	  HSO	  och	  ABF	   	   3500 

Reseersättning	  	   	   	   4000 

Marknadsföring	   	   	  	   2000 

Summa	  kostnader	   	   	   102400 

Resultat	   	   	   -‐37400 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

	   

	  


