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Strokeföreningen Södertörn 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 

 

 
 
Medlemsantal    2021  
Alla betalande   168 
Kvinnor    94 
Män    71 
Sjukhus     3 
Anhörig            35                
Ständigmedlem      7          
Hedersmedlem   4 
Övrig     3                                      
 
Medlemsantalet 

Vi har under flera år tappat många medlemmar. Pandemin har inte gjort det bättre. Nu verkar 
medlemsantalet stabiliserat sig och vi hoppas på att antalet kommer att öka igen när pandemin 
avtar. 

 

 



Styrelsen 2021 

Ordförande    Olof Persson                       olof_p@hotmail.com 

Kassör           Ella Carlsson                       ella.carlsson@telia.com 

Vice ordförande   Claus Trolle                claustrolle52@gmail.com 

Ledamot       Lena Tjärnström 

Ledamot       Krister Borg 

Sekreterare   Anders Tillgren                 anders.tillgren@outlook.com             

Ledamot       Maud Tillgren                     mauritzbergkvist@gmail.com 

Ersättare       Kjell Larsson                       kjell.sodertorn@gmail.com 

Representation 

Föreningen har varit representerad i de kommunala funktionshinderråden (handikappråden) 

i våra medlemskommuner och i Länsföreningens styrelse. 

Verksamheten under året har styrts av den pågående pandemin 

Föreningens årsmöte hölls torsdagen den 17 juni 2021 

i restaurang Parabolen i Haninge kommunhus. Årsmötet leddes av Sven Gustafsson. 

Föreningen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. 

RGM och sånggruppen startade upp den 16 september 2021 i Alma Folkhögskola i 

Handenterminalen. Ledare är som vanligt Itte Nygren,  

Våra aktiviteter, som bestått av Optimisterna, Rosenknopparna, och Aktivisterna har inte 

kunnat ha någon verksamhet under året, 

Föreningen har också haft tre Anhöriggrupper, två i Nynäshamn på dag-, respektive kvällstid 

och en i Haninge. Haningegruppen återupptog sin verksamhet under slutet av året. 

Talträningsgruppen i Nynäshamn för medlemmar med afasi eller andra språksvårigheter 

efter stroke har trots pandemin träffats några gånger under året. 

Anhörigdagen  

På anhörigdagenden 6 oktober i Tyresö Centrum, som hölls tillsammans med kommunen var 

vi väl representerade. Genomströmningen av folk var dock relativt gles, men    

flera stannade hos oss och fick med sig information och broschyrer. 
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Vårt nyhetsbrev har vi börjat distribuera per e-post till de som har sådan på grund av de 

höga portokostnaderna. Nyhetsbrevet har kommit ut tre gånger under verksamhetsåret. 

Förutom per post och e-post läggs det också ut på vår hemsida. Vi sprider också vårt 

program och vår information via Länsföreningens Informationsblad 

Lokaler 

Trots många försök har vi inte lyckats hitta en egen lokal för vår verksamhet, Under året har 

vi haft styrelsemöten i Haninge kommunhus och hyrt lokal i Alma folkhögskola för RGM. 

 Årsredovisning och budget 

Bilaga 1 Balansrapport 

Bilaga 2 Resultatrapport 

Bilaga 3 Revisionsberättelse 

Styrelsen har under året arbetat enligt riksförbundets normalstadgar för lokalföreningar 

antagna på årsmötet den 12 mars 2020  

Vi tackar våra samarbetspartners, för stöd i form av bidrag och annat samarbete under 

året. Vi tackar också de som genomfört våra aktiviteter och de som deltagit i dem, utan er 

skulle vi inte ha kunnat genomföra särskilt mycket av vår viktiga verksamhet. 

Till sist så önskar vi kommande styrelse lycka till för det kommande året. 

Handen dag som ovan 
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Ordförande    Viceordförande 
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Kassör    Sekreterare 

 

Krister Borg    Maud Tillgren 

Ledamot    Ledamot 

 

Lena Tjärnström   Kjell Larsson 

Ledamot    Ersättare 


