
Ett annorlunda år!
Ja 2020 har varit ett annorlunda år på många 
sätt. Vi i Skåne län har fått anpassa våra tänkta 
aktiviteter utifrån pandemin och de rådande 
rekommendationerna.

Men det blev ett årsmöte där man kunde välja 
att vara på plats med avstånd eller medverka digitalt. Det är något 
vi under detta år blivit bättre på är att använda digitala hjälpmedel 
för att ha möten mm. Vi har bjudit in er medlemmar till ett digitalt 
möte i höst och hoppas kunna erbjuda fler under 2021.

Nu planerar vi för 2021 och vi planerar aktiviteter utifrån att vi kan 
ses. Sen får vi naturligtvis följa de rekommendationer vi har i landet. 

Årsmötet den 18/4 kommer även i år att ha både digitalt och fysiskt 
på plats. Allt för att så många medlemmar som möjligt ska kunna 
vara med.

Vi planerar även en familjeträff utomhus den 29/5, då ni är hjärtligt 
välkomna.

Den populära Må bra kursen planeras att hållas i Furuboda den 13-
15/8, läs mer i bladet.

I februari kommer Psoriasisförbundet ha sin riksstämma även den 
digitalt, en utmaning med det ska säkert gå bra. Våra ombud kom-
mer att vara aktiva för att vi får ett levande och aktivt förbund även 
i framtiden.

Har ni fler tankar och idéer på vad vi kan göra för er medlemmar är 
ni välkomna att kontakta oss! All input är viktig för oss!

Till sist önskar jag att ni alla håller er friska och att vi kan ses under 
2021.

Var rädda om er!

Jeanette Lindskog 
Ordförande Psoriasisförbundet Skåne Län

Våren 2021
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PSO i Landskrona – ett minne blott!
Psoriasisförbundets lokalavdelning i Landskrona bildades 1975. Vid halvårsskiftet 2020, efter 45 år, tvinga-
des avdelningen att stänga ner all verksamhet. Detta är naturligtvis mycket tråkigt för alla medlemmar och 
personer med psoriasis i upptagningsområdet. Tyvärr fanns det ingen möjlighet för avdelningen att leva 
vidare. Man har länge brottats med samma problem som så många andra föreningar, d v s att få medlem-
marna att engagera sig i styrelsearbetet. Då det inte längre gick att få till en styrelse var den här utgången 
den enda möjliga.

I Landskrona har också sedan 1983 bedrivits en behandlingsverksamhet där alla med psoriasis och andra 
hudåkommor haft möjlighet att få behandling. Denna verksamhet lades ner redan vid årsskiftet 2019-2020.

Alla medlemmar som tillhört Landskrona lokalavdelning har nu flyttats över till Malmö och Helsingborgs 
lokalavdelningar dit de hälsas hjärtligt välkomna.

Välkomna till Familjedag 
 i Fulltofta den 29/5. 

Vi samlas vid Fulltofta Naturcentrum kl 11.00. 

Program 

Tipspromenad ca 1 km med frågor för både barn och vuxna. 

Servering vid grillen av korv med bröd, potatissallad och tillbehör samt dryck. 
Medtag egen termos med kaffe så bjuder vi på en god kaka.  

Ta en promenad i den vackra naturen eller kika in i naturrummet. 
Ställ gärna frågor mm angående Psoriasisförbundets Skånes verksamhet. 

Pris- 50 kr per vuxen, barn gratis. 

Anmälan senast 23/5 Jeanette- 0703193028, Skane@pso.se 

Läs mer om Fulltofta- https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/fulltofta 

Vi håller avstånd! 



 
 

bjuder in Dig till årsmöte 
Söndagen den 18 april 2021 på Stiftsgården Åkersberg i Höör 
 
Den rådande situationen med covid-19 är fortfarande allvarligt. För att minska risken för smittspridning kan du, 
liksom för årsmötet 2020, välja på att vara på plats på Åkersberg eller närvara digitalt genom att koppla upp dig 
från din dator/platta eller telefon. 

Anmälan om deltagande är obligatoriskt. Tala om ifall du tänker delta på plats i Åkersberg eller digitalt. Glöm 
inte att meddela oss din e-postadress om du vill delta digitalt, så att vi kan skicka över årsmöteshandlingarna 
och den länk som du ska koppla upp dig med. Du får information om hur du gör för att koppla upp dig.   

Anmälan senast den 11 april till  
Jeanette Lindskog, tfn 070 319 30 28, e-post Skane@pso.se  eller  
Björn Johansson, tfn 070-614 52 29, e-post bjorn.t.johansson.60@gmail.com     

För dig som deltar på plats i Åkersberg är det samling med kaffe och fralla från kl 11:30 
Deltar du digitalt går det att koppla upp sig från kl 11:30 
 
Kl 12:00 föredrag av meteorolog Mats Andersson med rubriken Vilket väder! Var vädret annorlunda förr? 
Kl 14:00 lunch, subventionerat pris 150 kr/person 

Årsmötesförhandlingarna börjar kl 13:00 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA   

1 Mötets öppnande 
2 Prövning om årsmötet är stadgeenligt 

utlyst 
3 Antagning av föredragningslista samt 

röstlängd 
4 Val av funktionärer för årsmötet 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Två protokolljusterare, tillika 

rösträknare 
5 Behandling av årsberättelse, resultat- och 

balansräkning, revisionsberättelse 
6 Fråga om fastställande av resultat- och 

balansräkning 
7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
8 Behandling av motioner och särskilt 

angivna frågor 
9 Beslut om lokalavdelningarnas andel av 

medlemsavgiften                                                                                                                                                              
10 Beslut om 

a) Antalet ordinarie ledamöter i 
styrelsen  *) 

b) Antalet ersättare i styrelsen  *) 
11 Val av 

a) Avdelningsordförande 
b) Övriga ordinarie ledamöter  *) 
c) Samtliga ersättare  *) 
d) Två revisorer 
e) En revisorsersättare 
f) Två ledamöter till Funktionsrätt Skåne 
g) Valberedning, varav en  

sammankallande 
12 Övrig information/ordet är fritt 
13 Årsmötet avslutas   

 
*) Kan ändras/utgå efter beslut av 
Psoriasisförbundets Riksstämma  
i februari 2021 



Kolla gärna vår webbsida www.psoriasisforbundet.se/skane
Snabbast sättet att få information om vad som är på gång

RES MED OSS TILL RHODOS
Bästa medlemmar - hoppas att ni mår bra och har undgått Covid 19! Vi hoppas att eländet har avklingat 
till hösten och har därför bokat in en gruppresa till grekiska Rhodos som är en av de s.k. Tolvöarna och 
ligger sydväst om Turkiet. Vi åker som vanligt med Vingresor och följande gäller:

• Vi reser från Malmö/Sturup den 29/8 kl 07:00 och kommer hem den 12/9 kl 23:15. Flygtid ca 3,5 timme
• Vi bor på hotell ”Rhodos Horizon Blue” som ligger nära stranden på västra sidan av Rhodos stad och 

nära stadens centrum med caféer och matställen, shoppinggator och kulturella sevärdheter.
• Pris 10 495:- kr/person, med del i dubbelrum, halvpension, transfer flygplats - hotell, mat på flyget, 

normal mängd bagage samt avbeställningsförsäkring. Reseförsäkring ingår inte.
• Enkelrumstillägget är 4 600:- kr, så ta gärna med en kompis/ledsagare!
• Grekisk turistskatt tillkommer och betalas på hotellet, ca 2 Euro/rum/natt (ca 220:- kr/rum)
• Resebidrag från PSO Skåne utgår till psoriatiker. Belopp ej fastställt - beror på antal resande.
Gå gärna in på Vings hemsida o titta. OBS - Ving reserverar sig för ev. ändringar i flygtiderna.

Vi behöver din anmälan senast den 15 mars -21. Ring eller mejla till Jan Andersson på:
Tel.  073-629 68 51 eller epost: jan.parnova@gmail.com

Vårliga hälsningar från Jan

Nyhetsmix

Länsavdelningen hade den 3 november ordnat ett digitalt medlemsmöte där några av våra medlemmar 
deltog. Dessa hade möjlighet att bl a lämna synpunkter på vår verksamhet och önskemål om framtida 
aktiviteter. Även representanter från lokalavdelningarna var med och berättade om sin avdelning. Det kan 
bli fler liknande träffar framöver så håll koll på vår hemsida.

Ystad- Österlens lokalavdelning fyllde 40 år i fjol, men på grund av Covid 19 var det inte läge för något 
firande. Dock räknar vi med, beroende på pandemiläget, att på något sätt fira det i år istället. Bästa häls-
ningar från styrelsen

Lite dystrare tongångar kommer från lokalavdelningen Bjäre-Åsbo. Precis som många föreningar har de 
svårt att få folk att ställa upp och vara med i styrelsen. Nu har läget blivit akut och finns det inga intresse-
rade, kan det bli så att avdelningen kommer att läggas ned vilket skulle vara tråkigt. Så PSO-are i området, 
ställ upp och rädda kvar er förening!

Besvärligt i Corona tider

Det är märkliga tider vi lever i. År 2020 kommer att gå till historien som det år då vårt sätt att leva och 
umgås förändrades, kanske inte bara för det året, utan kanske för all framtid.

För PSO:s del innebar Corona pandemin stora förändringar. Alla de aktiviteter som vi planerat att genom-
föra under året, allt från en Må bra Kurs på Valjeviken, medlemsträff i Höllviken, möten med Ungdomar, 
personaldag, styrelsemöten kom vi att ställa in, ja till och med vårt årsmöte fick vi skjuta  fram till augusti. 

Många medlemmar känner en stor oro. Håll ut och var rädda om varandra. Ljusare tider väntar förhopp-
ningsvis. Vi hoppas alla att 2021 kommer att innebära en återgång till livet som det var och ska vara, med 
gemenskap, närhet och samvaro. 


