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Styrelsen i SÖF Stockholm lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

 
SÖF Stockholms vision och övergripande mål: 
 

• Att sprida kunskap om lymfatiska sjukdomar till drabbade, deras anhöriga, 
vårdpersonal och politiker. 
 

• Att alla medlemmar ska erbjudas en rättvis och jämlik vård 
 

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

 

• Att vara ett stöd för våra medlemmar och skapa förutsättningar för medlemmarna att 
kunna träffas i olika sammanhang för att kunna utbyta erfarenheter, knyta kontakter 
och för att få lära sig mer om sin sjukdom. 

 
 

Styrelsen  

Ordförande:  Tuula Ranebäck 
Vice ordförande: Anna Tiflidou Weimarsson 
Sekreterare:  Ulrica Nilsson 
Tf. kassör:  Marie Skytt 
 
 
Cecilia Hansson, Hillevi Värnhall Nihlén, Monica Sivgren och Marie Harding, har lämnat sina 
styrelseplatser under året verksamhetsåret, på egen begäran. 
 

Övriga förtroendevalda 

Revisor:  Sten Bjelke 
Valberedningen:  Jenny Borg 
 
 
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten under 2020, den 21 april hölls ett konstituerande 
möte. Övriga möten hölls den 9 september samt den 1 december.  
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Styrelsen har även haft två planeringsmöten som ej protokollfördes. Samtliga möten hölls 
digitalt via Teams. 
 
Den nya styrelsen som tillträdde den 15 februari har ägnat en stor del av 2020 åt att sätta sig 
in i den tidigare styrelsens arbete och vi har även arbetat med att ställa om till den 
digitalisering som pandemin inneburit. 
 
Styrelsen har antagit nya riktlinjer för verksamhetsåret 2020 som syftar till att ha 
medlemmarna i fokus. 
 
Vi har även haft möjligheten att följa projektet Lipödem i de olika faserna. Vi har lärt oss mer 
om olika individers dagliga utmaningar. Mer om projektet på sida 3. 
Projektet har givit oss kunskap för att kunna hjälpa våra medlemmar att kämpa vidare. 
 
Föreningens stora övertygelse har i alla år varit att det är bättre att fler gör lite än att några 
gör mycket och vi välkomnar därför digitaliseringen då den ger fler möjlighet att kunna vara 
med. Vi har lärt till exempel lärt oss hur man håller möten via Zoom/Teams under året. 
 
Under 2020 har vi gått utbildning, hantering av medlemsregister, läst stadgar samt övriga 
styrdokument och avtal som berör föreningen. 

 
Ekonomi 

 
Se förenklat årsbokslut för 2020 i separat dokument. 
 
Föreningen har inte haft några aktiviteter under året, så ekonomin har inte belastats. 
 
Inför 2021 har vi ansökt om 25 000 kr bidrag från förbundet och väntar nu på besked. 
Ekonomisk förstärkning behövs om vi ska ha möjlighet att anordna egna föreläsningar och 
kurser. 

 

Medlemmar 

Medlemsantal den 31 december 2020, var 478 st (527 st 2019). 
 
Vår vice ordförande Anna Tiflidou Weimarsson har haft huvudansvaret för medlemsregistret. 

Vi använder medlemsregistret vid kontakt med medlemmar, utskick av nyhetsbrev men även 

för att informera om förbundets aktiviteter och seminarier.  Medlemsbreven är ett mycket 

kostnadseffektivt sätt att sprida information till alla medlemmar. 

Vi saknar mailadresser till ett flertal medlemmar, så skicka gärna in era mejladresser till oss 

på adressen: stockholm@svenskaodemforbundet.se 
 

Tidningen Lymfan  

Lokalföreningar har fått mer utrymme i ”Lymfan”. Vi har numera en halvsida i varje nummer.  
 
Under året har vi fått mycket hjälp och stöd av redaktör Anna Sandström. Hon har hjälpt oss 
med texter och bilder.  Att kunna förmedla vad vi gör här i Stockholm, via rikstidningen 
”Lymfan”, har känts mycket glädjande och givande för oss.  
 
 

 



 

 

FaceBook 

Föreningen har 2 Facebook sidor.  I den slutna gruppen har vi 193 personer som följer oss. 
I den öppna gruppen har vi 417 personer som följer oss. 
för att informera om föreningens arbete och kommande evenemang. 
 
Vi informerar om våra evenemang på SÖF:s hemsida lokalt samt i vår Facebookgrupp. 
 

SÖF:s Referensgrupp 

Under året startade SÖF:s referensgrupp där ordföranden i lokalföreningarna i Västra 
Götaland, Skåne och Stockholm, har haft ett flertal möten under året. Här har vi haft 
möjlighet till ett idé- och erfarenhetsutbyte mellan lokalföreningarna och förbundet. 
Sammankallande har varit styrelseledamot Angelica Rundberg som sitter i SÖF:s 
förbundsstyrelse.  
Representanter för SÖF Stockholm har varit ordförande Tuula Ranebäck samt vice 
ordförande Anna Tifildou Weimarsson. 
 

Projektet Lipödem  
 
Projektet drivs av Bräcke diakoni och har finansierats av Allmänna Arvsfonden. 
 
Vi har haft möjligheten att följa projektet Lipödem vilket har varit mycket givande. Vi har blivit 
tilldelade ett antal exemplar av boken ”Livet med lipödem en utmaning var dag”.  
Under året har vi  delat ut boken till läkare, beslutsfattare med flera, för att sprida vårt 
budskap vidare och därigenom skapa en större förståelse inom vården. 
  
Vi kommer att arbeta vidare med att hitta rätt personer och ställen där våra böcker bäst kan 
sprida kunskap om lipödem. Här behöver vi ER hjälp med förslag på ställen inom vården 
som behöver få utökad kunskap om lipödem. Vi tänker på sjukhus, vårdcentraler, rehab-
center, dietister på överviktsenheter, skolhälsovården, äldrevården och självklart till politiker 
som kan föra vår talan framåt. Mejla oss gärna era förslag! 
 
Tillsammans kommer vi kunna bli starkare och kunna påverka mera! 
 
Vi lägger nu ett mycket märkligt och annorlunda, men lärorikt 2020 till handlingarna. Vi 
blickar framåt och välkomnar 2021 med tillförsikt och glädje. Vi får fortsätta att hålla avstånd 
till varandra men ser nu ljuset i tunneln. 
 
På grund av Covid-19 är fysiska möten för närvarande uteslutet. Dock är det fortfarande lika 
viktigt att kunna lyssna och samtala med likasinnade så vi kommer att anordna ett flertal 
“Café online” under våren, hoppningsvis tillsammans med andra lokalföreningar i Västra 
Götaland och Skåne. 

 
Som avslutning 
 
Det har varit ett mycket tufft och annorlunda år på många sätt, men också mycket givande 
år. Vi har lärt oss mycket under det gångna året framför allt ett nytt sätt att arbeta digitalt med 
styrelsearbete osv.  
 
Vi ser nu fram emot ett nytt år tillsammans med dig, där vi med förnyade krafter ser fram 
emot att fortsätta vårt arbete med att nå våra uppsatta mål för år 2021! 
 



 

  
 

 

 
Stockholm 2021-03-30 
 
 
 
Tuula Ranebäck              Anna Tiflidou Weimarsson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
Ulrica Nilsson  Marie Skytt 
Sekreterare   Tf kassör 


