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Inledning 
 

Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Östergötland vill ge följande  
berättelse för verksamhetsåret 2020. 

Brukligt under ett verksamhetsår är att vi satsar på både gemenskap  
och att sprida kunskap. 2020 blev ett annorlundare år för alla och även  
för oss alla i Mag- och tarmföreningen i Östergötland.  
 
På grund av coronapandemin fick vi tänka om och tyvärr även ställa in flera 
av våra planerade aktiviteter. Blandat annat kongressen med Mag- och 
tarmförbundet och deras aktivitet med och om Projekt förlossningsskador, och 
bussresan till kurorten Sätra-Brunn i Västmanland. 

Årets satsning på gemenskapen ställdes verkligen på sin spets.  
Vi fick tänka om och hjälpas åt för att genomföra möten och föreläsningar, 
delvis eller helt digitalt. 

För att hindra spridningen av viruset covid-19 anpassade vi våra möten så 
att vi på ett säkert sätt kunde genomföra våra aktiviteter. 

Vi kan ändå se nyttan med de digitala aktiviterna vi har haft under året. 

Det är glädjande att så många fler medlemmar kunde och ville ansluta sig digitalt. 

Förhoppningsvis kommer vi att även att kunna locka flera nya medlemmar 
till att vara aktiva och delaktiga på möten och vid föreläsningar. 

  
Mag- och tarmföreningen i Östergötland har under kalenderåret haft  
totalt 250 betalande medlemmar.  
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Organisation 

Styrelse 
Från och med 2020-03-15 har styrelsen bestått av: 
 

● Ordförande Carola Eriksson 
● Vice ordförande Anjelica Johansson 
● Sekreterare Henrik Gunnarsson 
● Kassör Henrik Gunnarsson 
● Ledamot Emil Ödmar 
● Ledamot Charlotte Schön Poulsen 
● Suppleant Agneta Björck 

 

 

Övriga förtroendeposter 
 

Valberedningen har bestått av 
● Bertil Ekström, Sammankallande 
● Bror Olovsson  

 
Revisorer 

● Bertil Ekström 
● Torbjörn Simonsson 
● Revisor suppleant, Bror Olovsson 
● Revisor suppleant, Margareta Röstlund 
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Viktiga händelser under året 
 
 
15 mars Årsmötet  
Årsmötet hölls söndagen den 15 mars på Föreningshuset Fontänen, Linköping. 
Sittande årsmöteordföranden var Joakim Holm. 
Vi var totalt 12 medlemmar som deltog på plats och online.  
 
 
12 maj informationsmöte med valberedningen och revisor. 
 
 
15 augusti samlades styrelsen för en gemensam studie- och planeringsdag. Bland 
annat färdigställdes ett svarsbrev till Region Östergötland om hur coronapandemin 
påverkat föreningen och vilka konsekvenser detta medförde för vårt arbete och 
aktiviteter. Vi svarade även på en insändare i Östgöta Correspondenten. (Corren) om 
tillgängligheten av offentliga toaletter. 
 
   
3 september var det ett planeringsmöte med föreläsare från Leva Sockerfri. 
 

17 september  – Föreläsning med Charlotte Schön Poulsen “Frisk med IBS”.  
En livesänd föreläsning med Charlotte om sitt liv med Irritable Bowels Syndrome, 
(IBS) och hur Charlotte hittade sina individuella pusselbitar för att kunna leva ett friskt 
liv med sin IBS. En fortsättning på 2019 års föreläsning. Eventet var gratis och öppet 
för allmänheten. Till den coronaanpassade lokalen Vagnhallen på Föreningshuset 
Fontänen i Linköping kom 40 besökare. Föreläsningen genomfördes även online, 
som följdes av 12 personer. Föreläsningen spelades in och publicerades på Mag- 
och tarmföreningen i Östergötlands webbplats. 

 
 
1 oktober – Workshop och föreläsning med Caroline Engström och Maria 
Nordeman “Lär dig göra egen kombucha”. 
Maria och Caroline berättade om kombuchans historia och uppbyggnad samt gick 
igenom bryggprocessens alla steg.  
Eventet livesändes, var gratis och öppet för allmänheten i den corona anpassade 
lokalen Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen i Linköping. Till Vagnhallen kom ett 
15 besökare som fick möjlighet att provsmaka på olika smaksatta bryggningar men 
det fanns även möjlighet att köpa med sig ett startkit för hemmabryggning av egen 
kombucha. Kitet innehöll ekologiskt assamte samt instruktioner för att komma igång. 
Föreläsningen genomfördes även online, med på länken var 15 följare. 
 
 
 



Sid nummer 5

 

 
Mag- och tarmföreningen i Östergötland, Västra vägen 32, 582 28 Linköping,  

E-mail:ostergotland@magotarm.se  
Hemsida: www.magotarm.se/ostergotland, Facebook: www.facebook.com/magotarm.ostergotland 

 
 
19 november - Föreläsning med Frida Sandin “Sjuk med socker”. 
I denna livesända föreläsning delade sockerterapeuten Frida Sandin, med sig av sina 
erfarenheter kring vad socker och snabbmat kan ha för konsekvenser för kropp och 
knopp och inte minst för mage/tarm. Eventet var gratis och öppet för allmänheten, 
föreläsningen genomfördes enbart online. Det var 100 personer som deltog och fick 
ta del av Frida. Föreläsningen spelades in och publicerades på Mag- och 
tarmföreningens webbplats. 
 
 
24 november – Föreläsning med Marie Gehrke “Det gröna apoteket” 
En livesänd föreläsning för att inspireras av och få en inblick i hur man kan använda 
örter ur det gröna apoteket till sig och sin familj.  
Marie gick igenom vår örthistoria, olika läkeörter och vad man själv kan plocka i 
naturen och använda sig av till självhjälp.  
Eventet var gratis och öppet för allmänheten I den corona anpassade lokalen, 
Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen i Linköping. 
I Vagnhallen deltog 20 personer.  
Föreläsningen genomfördes online, spelades in och publicerades på Mag- och 
tarmföreningens webbplats. Med via länk var 26 följare. 
 
 

 
 

Enkät 
Återkoppling till Mag- och tarmföreningen i Östergötland. 
För att se till att bli en ännu bättre och en stödjande förening för våra  
medlemmar  sammanställdes det en enkät.   

Frågor till er medlemmar I enkäten var om aktiviteter och funktioner vi  
erbjuder eller funderar på att erbjuda inom föreningen här i Östergötland. 

Styrelsen vill härmed skicka ett tack till er medlemmar som deltog och 
bidrog med tips och förslag genom att svara på enkäten. 
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Övergripande mål 
 
Föreningens mål har varit att skapa gemenskap och sprida kunskap till 
medlemmarna inom föreningen. Detta har gjorts genom att: 
 

• Ordna medlemsträffar 

• Hålla föreläsningar inom relevanta ämnen 
 

 

Organisationen  
 
Föreningen hyr postfack och förvaringsskåp hos Föreninghuset Fontänen, 
Västra vägen 32, 582 28 Linköping. 
 
Föreningen nås via mobil telefon 073 - 821 76 08 
 
Webbplatsen: Magotarm.se/ostergotland 
 
E-postadress: ostergotland@magotarm.se 
 
Facebook: facebook.com/Magotarm.ostergotland 
 
 
 
Styrelsesammanträden 
 
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.  Samtliga styrelsemöten har 
genomförts både i hyrda lokaler på Föreningshuset Fontänen och online. Då 
möjligheten gavs valde den största andelen av styrelsen att delta via länk. Tjänsten 
med den digitala plattformen, Go To Meeting, har köpts in via Föreningshuset 
Fontänen. 
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Ekonomi 
 
Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår av bifogad resultat- och 
balansräkning.  
 
 
Medel till verksamheten har erhållits av:  
 
 

• Region Östergötland 

• Medlemsavgifter 
 

• Linköpings kommun 
 
 
Tjänst med instansning av bokföringen har köpts in från Funktionsrätt Östergötland. 
 
 
 

Medlemskap 

Mag- och tarmföreningen i Östergötland har medlemskap i: 

Funktionsrätt Östergötland 

Arbetarnas bildningsförbund ABF Östergötland  
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Verksamhetsplan 2021 

 
Övergripande mål för verksamheten 

Mag- och tarmföreningen i Östergötland finns för personer som har  
funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och andra störningar i 
matsmältningskanalen.  
 

Målet för verksamheten är att: 

• personer som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som  
så lite som möjligt styrs och begränsas av sjukdomen och 
funktionsnedsättningen. 

• samhället och dess stöd och insatser ska utformas på ett sätt som  
gör ovan möjligt. 

• att mag- och tarmsjukdomar ska förebyggas, lindras och på sikt botas. 
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Budgetförslag 2021

Ingående balans

Nordea: 144 665,93

Summa: 144 665,93

Intäkter 2021

Regionsbidrag 102 003
Medlemsavgifter 27 500

Summa intäkter: 129 503

Summa: 274 168,93
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Kostnader 2021
Medlemsaktiviteter 48 000
Projekt Politiker klubben 5 000
Barn- och ungdomsaktiviteter 15 000
Medlemsutskick 10 000
Årsmöte 6 000
Kongress 4 pers 1 000
Trycksaker, Information 6 000
Kontorsmaterial 2 000
Annonsering 8 000
Möten, övrigt för styrelsen 6 000
Arvoden 2 500
Lokalhyra (skåp) 4 000
Bankkostnader 2 000
Valberedningen 1 000
Reseräkningar 4 000
Medlemsavgifter 800
Bokföring 2 000
Gåvor representation/föreläsare 1 000
Övrigt 5 000

Summa kostnader 2020 129 300

Utgående balans 144 868,93


