
                                                                                                       
 
Verksamhetsberättelse för Blodsjukas Förening i Örebroregionen 

2017-01-01 – 2017-12-31                             
  
Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för 2017. Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning. 
 
Ordförande  Annette Persson     
Kassör         Ing-Marie Eklind 
Sekreterare  Lars Pihl 
Vice.ordf.    Katarina Malmkvist 
Ledamot      Rolf Rehnholm 
Suppleant    Ingrid Hesselbom 
Suppleant    Lennart Kjellström 
 
Arbetsutskottet har bestått av ordförande, kassör och ledamöter. 
Gåvofonden har bestått av 3 ledamöter från föreningen där ordförande och kassör 
är självskrivna samt av Lars Pihl,  Mats Björeman och Paula Andreasson. 
 
Firmatecknare har varit var för sig Annette Persson och Ing-Marie Eklind. 
 
Föreningen har 4 stödpersoner. 
 
Revisorer har varit Birgitta Widén och Carl-Axel Kjellgren och 
revisorssuppleant Hans Ekerbring. 
 
Valberedningen har utgjorts av Margareta Emnegard och Urban Flodström. 
   
Föreningen hade vid årsslutet 251 medlemmar, varav 93 stöd- eller familjemedlemmar. 
Medlemmarna bestod av 150 kvinnor och 101 män. Styrelsen har under året sammanträtt     11 
gånger. Styrelsen har haft ett flertal kontakter via telefon och e-mejl. 
 
Föreningens hemsida har uppdaterats av Lennart Kjellström. Medlemsregistret har skötts av Lars 
Pihl. 
 
Årsmötet hölls den 15 mars, i VIP matsalen USÖ Örebro. Ett 30 tal medlemmar hade slutit upp, 
vilket var väldigt trevligt.  
 
Monika Knutsson avgick efter 10 år som ordförande och avtackades med guldnål från förbundet 
och med blommor och presentkort från föreningen hon utsågs även till hedersmedlem. 
Övriga avgående från sina uppdrag avtackades med blommor.  
 
Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna berättade avdelningschef Cecilia Kjellin och överläkare 
Bertil Uggla hur vårdplaneringen fungerar på avdelningen. 



Den 20 augusti samlades 40 medlemmar för att fira föreningens 30-årsjubileum. Det blev en utflykt 
med M/S Lagerbjelke som bjöd på en guidad tur utmed Svartån och vidare ut mot Mellanfjärden. 
Under turen serverades lunch med kaffe.   
 
Höstens medlemsmöte hölls på Svampen. Efter lunchen som bestod av en riklig buffé fick vi 
kostråd av dietist Emma Grek som informerade om kostens betydelse för vårt välmående. Råd och 
tips och frågestund.                                              
   
Tio caféträffar har hållits under året som Annette Persson och Katarina Malmkvist hållit i och som 
blivit mycket uppskattade och vi har fått en del nya medlemmar på det sättet. 
I Torshälla har det också anordnats caféträffar för medlemmar. 
 
Rolf Rehnholm och Annette Persson har deltagit i ordförandekonferensen för Blodcancerförbundet 
som hölls i  Jönköping. 
 
Annette Persson har deltagit i möte med RCC där frågor från patientföreningarna diskuterades. 
 
Annette Persson och Elisabeth Mellgren har deltagit på en kurs för stödpersoner i Stockholm. 
 
Föreningen har under året varit medlem i Handikappförbundet Samarbetsorgan HSO i Örebro län. 
Styrelsen har under hösten begärt utträde från HSO-T då medlemskapet inte gagnar vår förening. 
 
Vår fd. ordförande Monika Knutsson avled den 19 juni. Katarina Malmkvist och Kristina 
Hagström deltog i begravningen.  
 
Styrelsen har under året drabbats av många sjukdomar, vilket gjort att läget periodvis varit sårbart 
och vi inte alltid kunnat delta i vissa aktiviteter. Ordf Anette Persson är sjuk sedan juli och 
fortfarande och vice ordf och sekreteraren är inte heller helt kuranta.  
 
Föreningen har fått verksamhetsbidrag från Region Örebro Län, Värmlands läns Landsting samt 
Sörmlands läns Landsting som använts till medlemsaktiviteter . 
 
Föreningen har bidragit med trivselpengar på sammanlagt 10.000 kr till medicinmottagning 2 och 
avdelning 83 vid USÖ samt medicinmottagningarna i Eskilstuna och Karlstad. Vi bjuder även på 
kaffe och bröd till patienterna på Medicinmottagningen vid USÖ.  
 
Gåvofonden har bidragit med 5000:- för inköp av en ny TV till väntrummet på MM2 USÖ.  
 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogad sammanställning. 
 
Örebro januari 2018          
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