Styrelse samt övrigt valda för år 2021
Lisbeth Olofsson
Gabriella Dellmyr
Maria Lerklev

Ordförande
Kassör
Sekreterare

Tommy Segerå
Lennart Olausson
Ali Elcheik Issa
Vakant

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Maritza Olsson
Leif Olsson
Bengt Johansson

Ersättare
Ersättare
ersättare

Arne Olsson
Adam Stegert
Gunnar Dramsvik

Revisor
Revisor
Revisorersättare

Styrelsen har under året haft 3 sammanträden samt 1 årsmöte

Årsmöte
Årsmötet hölls söndagen den 18 april 2021 på HSO-Center i Uddevalla. Vi presenterade
för de närvarande, ändamålet med vår förening, vilket är att ge en översikt över vad
PSO uträttar på riks- , regional, samt lokalplan i vår förening.

Medlemsmöte och medlemsaktiviteter
Vi skulle deltagit i Seniormässor i Henån Orust, Stenungsund, samt Uddevalla som
tyvärr blev inställda på grund av Pandemin

Medlemmar
Den 31 december 2021 hade lokalavdelningen 218 medlemmar, varav i Munkedal 8,
Uddevalla 43, Stenungsund 38, Kungälv 50, Orust 45 och Tjörn 26.

Behandlingsanläggningar
Inom lokalavdelningens område finns 2 behandlingsanläggningar i Uddevalla,
Stenungsund. Vi har en kontaktman för varje anläggning och där vi bl.a. gör något
trevligt till lucia.
Det krävs ett intensivt arbete, att se till att dessa anläggningar inte försvinner, då detta
skulle få en förödande effekt på livskvalitet för många av våra medlemmar. Vi måste
vara väldigt observanta på vad som händer. Då Landstingen i sin spariver, alltid verkar
ha en önskan om att lägga ner våra ljusbehandlingar.
Vi har vi tillsammans med PSO Västra Götaland jobbat för att ljusbehandlingen i
Stenungsund och Kungälv ska vara kvar. Tyvärr, så har vi inte Kungälvs

ljusbehandling kvar men vi kan glädjande nog informera om att ljusbehandlingarna i
Stenungsund och Uddevalla är i drift och fungerar alldeles utmärkt.

Externa möten och konferenser
Lisbeth Olofsson sitter som ledamot i PSO Västra Götalands styrelse.
Vi representerar i ABF:s olika avdelningar för att ge våra medlemmar tillgång till
riktade kurser som medverkar till att utveckla våra sociala aktiviteter.
Vi har också deltagit i ABF:s kurs för förtroendevalda
Vi ingår som studieorganisatör för avdelningen ABF Västra Götaland, ABF Sydvästra
Götaland samt ABF Fyrbodal utav Lisbeth Olofsson.
Vi ingår även som en medlemsorganisation inom HSO i Kungälv och Funktionsrätt
Uddevalla där vi också hyr vår lokal.
Vi representerar vid Rådet för funktionshinderfrågor i Tjörns kommun som har haft
4 möten under gångna året året vilka vi ej har deltagit i p.g.a Pandemin. Vi deltar även i
Rådet för funktionshinderfrågor i Stenungsund.
Vi har deltagit i Hälso- och sjukvårdsnämnd Västras ”dialogmöten” med
funktionshinder- organisationer. Nämndens verksamhetsområde omfattar bl.a. Tjörn,
Stenungsund, Orust, Kungälv och Alingsås. Vårt mål är att vi skall få delta i alla Hälsooch sjukvårdsnämnder för våra övriga kommuner. Det har ju skett en omorganisation
av våra Hälso- och sjukvårdsnämnder, 12 nämnder har blivit 5! Idag heter de nämnder
vi tillhör HSN-Västra samt HSN-Norra.
Psoriasisförbundets länsavdelning Västra Götaland avhöll sitt årsmöte den 24 juni 2020
på webben, Vi deltog med 3 ombud.

Föreningens ekonomi
Hänvisar till den separata ekonomiska redogörelsen.

Organisationsnummer Lokalavdelningen har som ideell förening
organisationsnummer 802418-6499
Sammanfattning och planering 2022
MUSKOTS lokalavdelning fortsätter att utvecklas och vi jobbar hårt för att få fler
medlemmar, vilket ger större tyngd för styrelsen att agera, gentemot politiker och
sjukvård.
Vårt arbete går i första hand ut på, att se till att våra medlemmar har tillgång till bra
sjukvård, där bl.a. rätten till Medicinsk fotvård inom högkostnadsskyddet ingår,
vilket det inte gör i alla regioner.
Vi kämpar också för att mjukgörande salvor åter skall ingå i högkostnadsskyddet.
Styrelsens uppgift är också att sprida information om sjukdomen till medlemmar samt
allmänhet.

Styrelsen kommer också att jobba vidare med att utveckla våra sociala aktiviteter.
Medlemsmöte med julbord någon gång i början på december ingår också i planerade
aktiviter.

Styrelsen tackar alla som på olika sätt ställt upp i verksamheten under året och ser fram
emot ett nytt bra verksamhetsår 2022.

Uddevalla den 18 april 2021
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