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Allmänt om verksamheten
Vi startade vår lokalförening i april 2016 med många goda förhoppningar om hur mycket vi
skulle kunna göra för våra medlemmar. Då Skåne är stort och medlemmarna utspridda
beslöt vi redan från början att förlägga våra träffar till Trelleborg och Hässleholm. Vid starten
var vi ca 50 medlemmar och idag är vi ca 150 medlemmar. Inbjudan till medlemsträffarna
går via mail, post, SÖF Skånes fb sida samt med blänkare i Lymfan.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vi startade året i februari med årsmöte på Älvkullen i Höör. Som dragplåster hade Susanne Erixon,
Göteborg, bjudits in, för att berätta om Hypoxi behandlingar för oss med lymfatiska sjukdomar.
Därefter tog Ingela Ingelsson, Malmö, oss med på en tur i Medi Yogans värld. En bra start på året.
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Den 18 januari medverkade 2 styrelseledamöter i P4 Radio Malmöhus morgonprogram och
berättade där om lipödem . Den 10 april var samma personer på Bröstcancerföreningen i Trelleborg
för att där informera om ödem.
2-3 juni deltog SÖF Skåne i Feministisk Festival i Malmö med ett informationsbord och där vi satt upp
”affischer” på väggen bakom bordet.
12 juni höll Anders Lönedal en föreläsning om andning på Alnarp. Samtliga medlemmar erbjöds ett
bidrag på 100kr till biljetten om de var intresserade av att gå dit. Endast en medlem var intresserad.
I juni inköptes en begagnad Lymfapress byxmanschett för 10000 kr. Ordföranden skötte om inköpet.
Tanken var att denna manschett skulle kompletteras med kilar (för att passa fler) och att den sedan
skulle lånas ut gratis (med låneavtal) till medlemmarna för att prova på. Dock har inget hänt med
detta. Fd. ordföranden har varken lämnat ut kvittot till bokföringen eller byxmanschetten.
30 juni var två styrelseledamöter inbjudna till Söderslätts Bygdegårds Intresseförening för att tala om
vår verksamhet samt för att erhålla en gåva a´12000kr till föreningen.
Vecka 32 fanns det ett informationsbord med SÖF foldrar i Smygehuk, Sveriges sydligaste udde.
(i samband med konstutställning)
21 augusti, En styrelse ledamot har deltagit i ett större reportage om lipödem i veckotidningen
Hemmets Veckotidning nr 35.
En styrelseledamot har ingått i Team Dercums forskningsprojekt.
En styrelseledamot har antagits till att ingå i forskningen kring benlymfödem.
Ordföranden har i år endast kallat till ett styrelsemöte utöver Årsmötet.
Ordföranden har ej föreslagit styrelsemöten/medlemsmöten på plats i hennes närhet och har inte
kallat till varken digitala eller fysiska möten enl. § 23 i stadgarna.
Ordföranden har inte föreslagit att vår-och höstprogram fastställts för publicering i Lymfan vilket
försvårat spridning och kännedom om våra möten.
En styrelseledamot avgick pga. personliga angelägenheter/ sjukdom den 2/11.
En styrelseledamot, invald den 26 februari 2017 (då ej närvarande) har aldrig deltagit i något
styrelsemöte eller medlemsträff. Denna person meddelar valberedningen sin avgång den 25
november. Skriver att hen ej vill delta längre då resvägen till mötena är för långa!
Då vi är några i styrelsen som ansåg att ordföranden inte kallat till styrelsemöten i enlighet med
stadgarna i § 23, 2016, 2017 samt 2018 och att vi i egenskap av styrelseledamöter anser det viktigt
att följa stadgar, avtal och verksamhetsplan, samt att dokumentera i protokoll enligt god
föreningssed, kallade vi till ett styrelsemöte den 9 december.
Sent på kvällen den 8 december får vi ett mail till vår SÖF Skåne mail adress,
skane@svenskaodemforbundet.se, där ordförande, v. ordförande samt styrelseledamoten som
avgått den 25/11 ställer in styrelsemötet den 9 december.
I enlighet med § 23 i stadgarna genomfördes styrelsemötet 20181209 med beslutsrätt.
Det beslutades då att enl. §28 i Lokalföreningens stadgar entlediga Elisabeth Augustsson med
omedelbar verkan.

Förbundets kurser och konferenser
Ulla-Kersti Carlsson samt Irene Klingborg har deltagit i föreläsning för styrelsemedlemmar där Pia
Berglund föreläste om lymfsystemet och behandlingar. Samt deltagit i Workshophelg med SÖF
Elisabeth Augustsson har deltagit i Konferens med Karen Herbst. Samt deltagit i Workshophelg med
SÖF.

2

Sammanträden och årsmöten
Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte och fyra styrelsemöten. Dessutom har kontakt
hållits per telefon och e-post.

Medlemsträffar
I april blev det medlemsträff med Ordföranden i Hälso & Sjukvårdsnämnden i Region Skåne, AnnaLena Hogerud på Region Skåne i Malmö samt en träff i Trelleborg där vi hade Medi Yoga instruktör
till hjälp.
Då varken ordförande eller någon annan styrelseledamot kallat till någon träff trots påminnelse om
det, kallade några styrelseledamöter till medlemsträff i Trelleborg i december. Denna gång blev det
lite av vad styrelseledamöter lärt sig under Workshophelgen i Stockholm. Så tillsammans blev det
egenvård efter filmen med Helena Janlöv Remnerud.
Årets sista medlemsträff blev med Regionsrådet Anna-Lena Hogerud på Region Skåne i Malmö.
Det har under året hållits totalt fyra medlemsträffar.
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