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Information till dig som är förtroendevald i Psoriasisförbundet 
Som förtroendevald har du valts att representera din länsavdelning eller lokalavdelning och 
medlemmarna i avdelningen. Du är också en representant för hela Psoriasisförbundet vars 
vision är ”Ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit”. Tack vare ditt engagemang 
kan vi tillsammans arbeta för att nå vår vision. I det här brevet ger vi information som du har 
användning av i ditt arbete.  

 
Om Psoriasisförbundet 
Nedan presenteras länkar till några av Psoriasisförbundets viktigaste dokument. Stadgarna 
kan beskrivas som föreningens regler. Där framgår det bland annat vad föreningen heter och 
vilket ändamål föreningen har. Stadgarna förväntas du som förtroendevald bekanta dig med 
och gå tillbaka till om du söker information om hur er förening ska drivas. Vår vision och 
värdegrund beskriver vilka vi är och hur vi verkar. Verksamhetsinriktningen visar vad hela 
organisationen ska fokusera på. Den är vägledande för verksamhetsplanering, på förbunds-
nivå och läns- och lokalnivå. Dessa dokument kan du läsa igenom och använda när ni pla-
nerar verksamheten i just er förening.  
 

• Psoriasisförbundets stadgar 

• Psoriasisförbundets vision och värdegrund 

• Psoriasisförbundets verksamhetsinriktning 2021–2023 

Sidor för dig som är förtroendevald i Psoriasisförbundet 
På vår hemsida hittar du information om tekniska hjälpmedel. Varje avdelning har en egen 
e-post som ni förväntas använda i kontakt med era medlemmar. Dit skickas även viktig in-
formation från förbundet. Hur loggar jag in till avdelningens e-post? Hur skapar man och 
bjuder in till en videokonferens? Hur marknadsför ni på ett bra sätt? Hur kan ni uppdatera 
era webbsidor? Svar på dessa frågor hittar du under tekniska hjälpmedel: 
https://www.psoriasisforbundet.se/intern-information/  
 
Psoriasisförbundet har även ett gemensamt medlemssystem som varje avdelning kan få till-
gång till. Mejla info@pso.se för mer information.  
 
Det finns även en sida med dokument till årsmöten, information om föreläsningar, workshops 
och digitala möten samt en gemensam kalender. Den informationen hittar du under årsmöten 
och kalender: https://www.psoriasisforbundet.se/gemenskap/verksamhet-och-arsmoten/  
 
Internt nyhetsbrev 
Du som förtroendevald får sex gånger per år ett nyhetsbrev till den e-postadress du avgivit i 
medlemsregistret. Nyhetsbrevet ger dig information om vad som händer i  
förbundet. Skicka mejl till info@pso.se om du inte får det interna nyhetsbrevet.  
 
Sociala medier 
Gilla gärna Psoriasisförbundets sida på Facebook och dela inlägg som du tycker är intres-
santa. Som förtroendevald kan du gå med i gruppen ”Psoriasisförbundets idégrupp/Utveckl-
ingsform”. Där kan du utbyta erfarenheter med andra.  

 
Kansliet finns här för er skull  
Vi på förbundskansliet hjälper gärna er avdelning utifrån era önskemål.  
Kontaktuppgifter: https://www.psoriasisforbundet.se/kontakt/ 
 
Tack för ditt engagemang och lycka till med arbetet, tillsammans gör vi skillnad.   
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