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SÖF STOCKHOLM:S VISION OCH MÅL 2017

Vision och övergripande mål 2017

• Sprida kunskap om kroniska ödem till drabbade, dess anhöriga, vårdpersonal  
och politiker.

• Verka för en tidig diagnos och tidigt insatt behandling där kunskap om egenvård ska 
ingå.

• Vara ett stöd för våra medlemmar och skapa förutsättningar att träffas i olika 
sammanhang för att bland annat utbyta erfarenheter, knyta kontakter och lära sig mer 
om sin sjukdom.
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STYRELSE 

Årsmötet 2017 valde nedanstående styrelse:

Ordförande  
Karin Wallin, 1 år

Ordinarie ledamöter
Jenny Borg   vald till 2018
Inga-Lill Bengtsson vald till 2019
Berith Öhman vald till 2019
Rose-Marie Ramquist vald till 2018
Lena Ströberg vald till 2019

Suppleanter
Margareta Haag vald till 2018

Revisor 
Till revisor valdes Sten Bjelke, 1 år

Valberedningen
Till valberedningen utsågs Erica Casetta, 1 år
Erica och övriga styrelsen fick i uppdrag att under året hitta ytterligare en valberedare.

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte, 7 styrelsemöten och en 
planeringsdag.  
SÖF Stockholm har inte haft någon möteslokal under 2017. Behovet är stort varför given 
möteslokal kommer att finnas 2018.
 
Konstituerande möte 
SÖF Stockholm bildades vid det konstituerande mötet den 6 mars 2017 efter SÖF’s 
årsmöte i Engelska kyrkan, Princess Hall, Dag Hammarsköldsväg 14, Stockholm. 
32 röstberättigade medlemmar deltog (26 fysiskt närvarande och 6 fullmakter)
 
 
EKONOMI

SÖF Stockholm har emottagit ett startbidrag från SÖF på 5 000:-  
Resultat av 2017 års verksamhet framgår av bilaga ”Resultat- och Balansräkning”. 

MEDLEMMAR  
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar i SÖF Stockholm var vid bildandet 340 st inklusive alla 
medlemskategorier och hade vid slutet av 2017 ökat till 444. 
SÖF Stockholm använder sig av SÖF:s medlemsregister vid kontakt med medlemmar och 
för att kunna se vilka diagnoser våra medlemmar har.
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Medlemsvärvning
Värvning av nya medlemmar är ett ständigt pågående arbete. Vi pratar om vikten av 
medlemskap för att kunna åstadkomma förändring.  
Vi sprider information i tal och/eller skrift i alla tänkbara sociala sammanhang såsom 
samtal med anhöriga, kollegor, beslutsfattare och även inom vården.
 
Arbetsgrupper  
Vi har annonserat efter fler medlemmar som kan engagera sig i SÖF Stockholm genom att 
ingå i en av våra två arbetsgrupper. En för det politiska arbete och en för evenemang.  
Ett fåtal har visat sig vara intresserade. 

AKTIVITETER

SÖF Stockholm har under 2017 anordnat aktiviteter för både medlemmar och icke-
medlemmar, då vi vill ha en transparent förening där alla som har en diagnos är välkomna.
Man skall kunna vända sig till oss för att få stöd och hjälp, oavsett vilken ödemsjukdom 
man har. Vid evenemang med avgift ges medlemsrabatt.
 
LPG - Information-och-pröva-på-dag den 28/5.
 
Sorgebearbetning - samarbete med Susanna Carlhem på Future Relations som gav våra 
medlemmar ett kraftigt rabatterat kurspris för hur man lär sig att hantera sorg i sitt liv.
 
Vårruset - den 22/5 deltog vi tillsammans med tiotusentals kvinnor i Vårruset och spred 
information om ödemsjukdomar.

Lipödemdemonstration - Tillsammans med SÖF demonstrerade vi i centrala Stockholm 
den 10/6. Ca 15 kvinnor deltog i demonstrationen och vi fick stor uppmärksamhet med 
många intresserade som stannade och ställde frågor.
 
Cafékvällar - Genomfördes månadsvis (förutom vissa undantag) för de som ville komma 
och prata och ställa frågor.

Promenad - Istället för cafékväll anordnade vi en promenad utmed stranden från Hornstull 
till Skanstull den 8/8. Uppehåll på uteservering i trevlig samvaro.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

Hemsida - på Svenska Ödemförbundets hemsida under fliken lokalt läggs våra 
evenemang upp.

Lymfan - Vi har annonserat våra evenemang i medlemstidningen Lymfan under hela året. 

Facebook - Vi gör reklam för våra evenemang och sprider nyttiga länkar och annan 
information via vår Facebooksida som ett 100-tal personer följer.

Instagram - SÖF Stockholm har även ett Instagram-konto men på grund av resursbrister 
uppdateras det ej i dagsläget.
 
Vi delar och sprider vidare SÖF:s informationsfilmer och artiklar via våra kanaler.
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SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH PATIENTFÖRENINGAR

Möte med Lymf S 
Den 13/11 hade SÖF Stockholm ett positivt och informellt möte med Lymf S i deras 
möteslokal. Syftet med mötet var först och främst att lära känna varandra.

Samarbete med andra Patientföreningar
På uppmaning av SÖF har vår ordförande försökt att ansluta oss till rådet inom SLL där 
patientföreningar får deltaga.Trots upprepade försök har hon inte fått tag på någon person 
som känner till något råd för patientföreningar.

Vårdanalys
Vi har anmält oss till ”Vårdanalys” för att få komma och informera om ödemsjukdomar. 
Detta kommer att ske under 2018 .

PÅVERKANSARBETE
 
Ordföranden har medverkat vid möten i SLL, i arbetet med Fokusrapporten om lipödem 
samt deltagit i diskussioner om förskrivning av kompressionsmateriel.

UPPFÖLJNING AV AKTVIVITETER

Under 2017 var nedanstående aktiviteter planerade. 

Under hösten har våra aktiviteter fått stå tillbaka för skiftat fokus mot strukturellt arbete.
 

AKTIVITET GENOMFÖRANDE

Kurs i sorgebearbetning Genomfördes i form av erbjuden rabatt för 
medlemmar

Information om LPG Genomfördes under maj månad

Caféträffar en gång i månaden utom vissa 
undantag, tex december.

Har genomförts, dock bristande intresse vid några 
tillfällen och då har träffen ställts in

Vårruset Genomfördes under maj

Event för Lipödemmånaden juni 
tillsammans med SÖF

Lipödemdemonstration  genomfördes den 10 juni i 
centrala Stockholm

Egenvårdskurs Genomfördes av SÖF

Bassängträning Uppskjutet

Workshops och fokusdagar Uppskjutet till 2018
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SLUTORD

Det har varit ett tufft första år då vi alla från början saknade erfarenhet av tidigare 
föreningsarbete. Men vi har skapat en plats för gemensamma dokument, för 
styrelsedokument och planering. Vi har också jobbat med en arbetsordning där vi 
beskriver på vilket sätt vi i SÖF Stockholm vill arbeta 

Omprioriteringar har varit tvunget att genomföras för att finna tid till strukturellt arbete med 
syftet att kunna jobba målinriktat och göra det politiska arbete vi alla önskar oss.  

Vi har också insett hur viktigt det är att ha friska personer med i styrelsen då det är tufft 
nog att leva med en kronisk sjukdom och att styrelseuppdrag då i perioder kan bli svårt att 
mäkta med. Därför är det viktigt att vi får med fler aktiva i vår styrelse och/eller 
arbetsgrupper.
 
Vi fortsätter satsa på struktur, ökad insikt och kunskap i föreningsarbetet under 2018 och vi 
fortsätter vårt arbete med at hitta engagerade medlemmar som vill hjälpa oss att förbättra 
vården inom SLL. Vi ser nu med stor glädje fram emot att komma igång med arbetet 
ordentligt 2018 för att nå våra mål.

Stockholm den   /   2018

Min revisionsberättelse rörande denna årsredovisning har avlämnats till styrelsen 
den  /  2018.

Karin Wallin, ordförande Jenny Borg, vice ordförande

Inga-Lill Bengtsson, sekreterare Berith Öhman, kassör

Rose-Marie Ramquist, ledamot Lena Ströberg, ledamot

Margareta Haag, suppleant

Sten Bjelke, revisor
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