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På gång i föreningen
I slutet av vårterminen höll styrelsen konferens för att ven-
tilera föreningens verksamhet. Man beslutade myck-
et kring ansvarsfördelning och tog fram nya trådar att arbe-
ta efter i form av framtida föreläsningar. Just föreläsningar 
verkar vara den del av verksamheten som är mest uppskattad.  
Styrelsen planerar idag för ett flertal olika föreläsningar inom olika 
diagnoser och hoppas att till våren 2020 kunna erbjuda 2-4 olika 
föreläsningar. Idag arbetar styrelsen med föreläsningar inom IBD, 
IBS, Kolorektalcancer samt en kostföreläsning. Vi kan ännu inte 
ge mer info men hoppas kunna erbjuda dessa föreläsningar under 
våren. 
 
Under senaste åren har föreningen experimenterat med olika med-
lemsträffar. Det som genererat mest intresse är de samtalsgrupper 
som har hållits och då har grupperna IBS, IBD samt IBD+PSC haft 
flest besökare. 60+gruppen håller fortfarande igång och då tack 
vare Liisa Dars fantastiska arbete. Till våren är det möjligt att dessa 
grupper kommer se annorlunda ut eller erbjudas med mindre 
frekvens då föreningen just nu inte har personer som kan driva 
dem. Vi hoppas så klart kunna lösa detta under hösten men sociala  
gruppaktiviteter är till största del beroende av att ideellt engagemang.   
 
I höst arbetar vi även vidare med frågor av intressepolitisk  
karaktär. Vi kommer arbeta med remissvar för kolorektal- och anal-
cancer, personcentrerad vård, lokala funktionshinderråd, förbätt-
ringsarbete hos Stockholms vårdgivare, Nya Karolinskas struktur-
förändring samt olika insatser inom Regionalt CancerCenter. Till 
det hoppas vi kunna sjösätta eller planera inför uppstartandet av  
referensgruppsarbete.



Den 20 mars höll föreningen ordinarie årsmöte. Mötet hölls i  
samlingslokalerna på Sankt Göransgatan 82A och Håkan Jarmar ledde  
årsmötet. Eva Jacobsson lämnade förtroendevalda revisorernas  
synpunkter på verksamheten. 
 
Årsmötet valde Jörgen Eklund, Olof Rexed och Helena Ambrén 
till styrelsemedlemmar. Britt Marie Färm lämnade styrelsen efter  
flera års engagemang. Eva Jacobsson och Anders Gustafsson valdes 
till förtroendevalda revisorer och William Austen till Valberedning.  

 Fullständig lista över styrelsen 2019: 

Wafaa Faraj, Ordförande
Marie Lindh, Vice ordförande
Jörgen Eklund, Ledamot
Inéz Arvidsson Delgado, Ledamot
Olof Rexed, Ledamot 
Ivar Hjelm, Suppleant
Helena Ambrén, Suppleant

Årsmötet 2019-03-20

Årsmötesprotokoll och handlingar finns att ladda ned från vår hemsida. 



Föreningen söker personer som 
vill engagera sig i styrelsearbete,  
valberedning samt verksamheten 
generellt. De senaste åren har 
många medlemmar efterfrågat 
sociala aktiviteter men väldigt 
få kan tänka sig att bidra för att 
genomföra dessa aktiviteter. Ma-
tematiken är svår att få ihop och 
kvällar som kan se enkla ut kräver 
en hel del arbete och energi för att 
genomföra.  
 
Är du intresserad av att bidra till föreningens arbete, den verksamhet 
som bedrivs idag eller den som kan bedrivas i framtiden? Ta gärna kon-
takt med kansliet via epost; stockholm@magotarm.se 

Datum: 19 november 2019
Tid:  17.30 – 18.30
Adress:  S:t Göransgatan 82A

Vi kommer att lyfta frågor som står föreningen nära och ge medlemmar 
tillfälle att prata med styrelsen. Nya medlemmar är också välkomna för 
att ställa frågor om verksamheten och föreningen.

Är du nyfiken på vad Mag- och tarmföreningen gör och hur du själv kan 
bidra? Kom och träffa styrelsen.
Vi pratar om verksamheten från 17.30 till 18.00. 18.00 erbjuder vi frukt 
och kakor och sen är ordet fritt fram till 18.30. Låter det intressant?  
Anmäl dig till stockholm@magotarm.se senast 15 nov 2019 och medde-
la eventuella kostrestriktioner samt allergier.  
Din anmälan bekräftas per mejl.

Beakta att lokalerna vi använder delas med andra organisationer och 
kom därför parfym-, nöt- och rökfri. 

Medlemsmöte

Engagera  
dig ideellt



Julbord
V ä l k o m m e n  p å

4 • 1 2 • 1 8
Fr ån  k l o c k an  1 8 . 0 0
S:t Göransgatan 82A

Kall inkokt lax med färsk dill
Janssons frestelse á la prima
Ugnsbakade rimmade revbenspjäll
Whiskysenap med dill
Waldorfsallad
Enbärsgravad lax med senapssås
Klassisk senapssill
Extralagrad matjesill
Ägghalvor med majonäs och handska-
lade räkor
Farmors sillsallad
Kryddkokt julskinka
Rödbetssallad
Ugnsbakad leverpastej
Bräckt värmlandskorv

Rökt lammfiol
Martins hemtrillade köttbullar
Gubbröra
Prinskorv
Brysselkål, rödkål, brunkål
Hovmästarsås
Primas brödkorg med nybakat vört-
bröd & hårt bröd  
Julost
Vispat smör med doft av gran
Svenskt godisbord
Klassisk risgrynsgröt
Tryfflar
Knäck
Pepparkakor

Anmäl via epost: stockholm@magotarm.se eller telefon: 08-653 81 10

MENY

Platserna är begränsade, anmälan krävs och plats bekräftas. Betalning sker via 
bankgiro eller Swish. Märk din betalning tydligt med namn på den betalning-
en avser. Återbetalning kan tyvärr inte ske efter sista anmälningsdagen. Sista 
anmälningsdag samt sista dag för betalning är 25/11.  
 
Vegetariskt alternativ finns att tillgå men efterfrågan har tidigare varit låg 
och minsta beställningen behöver uppgå till 5 kuvert. Meddela om vegetarisk 
alternativ önskas. 

BankGiro: 5911-5287  Swish: 123-089-91-38

Pris; 150 kr per medlem. Icke medlem 325 kr, i mån av plats.



Just nu finns det möjlighet att delta i par- eller familjeterapi hos en av 
Södersjukhusets kuratorer, Jenny Lindblom.  
Jenny jobbar på Kirurgmottagningen och har stor erfarenhet av att möta 
patienter med mag- och tarmproblem. Terapin är en del av hennes  
vidareutbildning till terapeut på Stockholms universitet, och hon får 
handledning av en leg. psykoterapeut.  

Samtalen kan handla om en sjukdomssituation men även andra frågor 
och problem. Man kan delta som äkta par, sambos, särbos, syskon eller 
förälder och barn (minst 15 år). 

Exempel på vad man kan jobba med i en terapi är att förbättra kommu-
nikation och dialog samt att öka graden av tillit, förståelse och engage-
mang mellan partners eller familjemedlemmar.  

Terapin sker på Södersjukhuset och kostar 100 kr/gång. Den påverkar 
inte andra eventuella pågående kontakter inom vården. 

Ni är välkomna att kontakta Jenny Lindblom om ni vill veta mer på  
telefon: 08-616 29 81 eller jenny.lindblom@sll.se

Erbjudande om par- eller familjesamtal



Aktiviteter Hösten 2019
Vi reserverar oss för att plats, datum och tider kan komma att ändras.  
Om du inte tar emot digitala utskick rekommenderar vi att du hör av dig 
till kansliet för att stämma av om aktiviteter eller ser på vår hemsida. 

Medlemsmöte: 19/11
 
Under hösten håller föreningen ett allmänt medlems-
möte den 19/11. Vi kommer att lyfta frågor som står 
föreningen nära och ge medlemmar tillfälle att prata 
med styrelsen. Nya medlemmar är också välkomna för 
att ställa frågor om verksamheten och föreningen. 

* 

Engelska luncher: 13/11, 11/12
 
William fortsätter sina engelska luncher men på ny plats 
och adress; Bistro Casper, Dalagatan 44.  
13/11, 11/12

* 

60+gruppen: 21/11
 
60+ gruppen har sin sedvanliga terminsavslutning den 
21/11. De kommer besöka kulturella utställningar och 
äta lunch tillsammans. Liisa Dar är sammankallande. 

* 

Julbord: 4/12
 
Årets julbord blir den 4 december. Se separat inbjudan. 
150kr för medlem, 325kr för icke medlem och i mån av 
plats. S:t Göransgatan 82A, Stockholm. 

* 



Årsmöte och kongress 2020
Föreningen håller årsmöte den 19 mars 2020. Kallelse, förslag till  
föredragningslista samt övrig information kommer i första utskicket 2020. 

Då 2020 är kongressår vill vi passa på att påminna om att skicka in  
motioner i tid. I föreningens stadgar, 5.6, går följande att läsa; 
 
           ” Motioner till föreningens årsmöte och till kongressen    
 kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådana  
 motioner skall vara föreningens styrelse tillhanda senast   
 den 31 januari. ”   
 
Att motionera är ett utmärkt sätt att bidra till föreningens verksamhet 
och utveckling och även förbundets verksamhet.

Den uppskattade appen Toahjälpen finns nu åter på appstore 
för nedladdning. Idag finns den endast som app för iPhone 
men vi hoppas att den även kommer till andra system.

Toahjälpen för iPhone

Skanna QR-koden med din iphone för att komma 
till appstore och nedladdningen av appen. 

”Toahjälpen guidar dig snabbt och enkelt till närmsta offentliga 
toalett som finns inlagd i appen. Du ser också om en toalett är  
handikappanpassad, har skötbord eller om den är en gratis- eller 
betaltoalett. Du kan själv hjälpa den som letar efter en toalett att 
fylla Toahjälpen med nya toaletter.” 

Bakom appen står Mag- och tarmförbundet.



Du får detta medlemsblad då du är huvudmedlem, familjemedlem, stödmedlem eller intresse- 
anmäld att ta emot information från Mag- och tarmföreningen i Stockholms län. Får du detta 
utskick i pappersformat men kan ta emot utskick digital, är vi väldigt tacksamma om du kan höra 
av dig till oss och meddela din adress. 
 
Utgivare: Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 
 S:t Göransgatan 84, 3tr. 112 38 Stockholm 
 www.magotarm.se/stockholm 
 stockholm@magotarm.se 
 08-653 81 10 


