Verksamhetsberättelse 2021
Afasiföreningen i Helsingborg med omnejd, org nr 843001-2065
Avser period 2021.01.01 – 2021.12.31
Afasiföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening för personer med Afasi
och deras anhöriga.
Styrelsen
Git Gren, ordförande
Inger Nilsson, kassör
Lasse Martinell, sekreterare
Mona Benediktsson, ledamot
Janeric Möller, ledamot
Alexander Svensson, ledamot
Fredrik Furevi, suppleant
Revisorer: Mats Andersson och Ulla Karlsson
Styrelsen utgör valberedning
Styrelsen har under året haft digitala sammanträden.
Medlemmar och avgifter
fördelas på enskild medlem och familjemedlemskap
Avgift för enskild medlem är 300 kr/år
Familjemedlemskap är 450 kr/år
År:
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Antal medlemmar 43 48 45 39 58
70
Under året har Bengt Herre, Gunvor Ragnarsson och Kristian Vestergren avlidit.
Informationsinsatser
Årsmöte hölls 2020-04-27 helt digitalt på grund av pandemin.
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Språkträning med logoped i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Skåneland har genomförts vid 50 fysiska möten, varav hälften i Ängelholm.
På grund av avliden medlem så har vi för få deltagare i Ängelholm, vi erbjuder plats i
Helsingborg istället tills det blir fler medlemmar i Ängelholm.
Då Studieförbundet Skåneland har flyttat från Garnisonsgatan till Prästgatan så
fungerar det inte för transporter med Färdtjänst då vi har medlemmar som kommer i
rullstol och permobil, det finns endast en handikapparkeringsplats som är begränsad till
2 timmar.
Vi har därför sökt alternativ lokal men då vi inte hittat någon lösning ännu så har vi
återgått till DHS lokaler på Kurirgatan 1 i Helsingborg tills vidare.
Sitt-Zumba
Våra medlemmar har erbjudits sitt-zumba med Ljubica Petrovska via Zoom digitalt vid
mer än tio tillfällen. Dessa har varit mycket uppskattade.
Julfest i Malmö
Tillgänglig buss genom JP-Resor användes så att alla trots rörelsehinder kunde
delta. Resan var tillrättalagd för personer med afasi och närstående med
rullstolsramper och lättillgänglig kunskap.
Vi festade på restaurangen Chilla&P som ligger bredvid Mobilia i Malmö. Här träffade vi
medlemmar från både Landskrona och Malmö föreningarna.
Trubadur underhöll med både julsånger och traditionella visor.
Valjeviken oktober 2021
Det blev MåBra dagar i Valjeviken i 1–3 oktober. Ett arrangemang som gjordes i
samarbete med Afasiföreningen i Skåne län och Hjärnkraft. Helsingborgsföreningen
ansvarade för att hälsa alla välkomna och fördela nycklar till hotellrummen.
Maten och miljön är väldigt bra. För underhållningen svarade Lesley Hammond första
kvällen under stort jubel. På Lördagen blev det takt och ton i musikrummet där vi fick
olika instrument som var anpassade för funktionshindrade. Aktiviteter i simhallen,
föreläsningar och skogspromenader men även rundtur på specialcyklar.
Johan Rietz föreläste om sin konstnärsbok Strokresan. Konsten att komma tillbaka.
Efter sin stroke började han måla, något som han aldrig gjort tidigare. Resultatet blev
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en serie tavlor som illustrerade hans strokeresa. För åhörare som själv haft stroke så
blev det en känslomässig upplevelse.
Tavlorna är inte tillsalu men de finns i boken med text på ena sidan och tavlan i helsida
så man kan följa tanken bakom tavlan.
Pandemin
Man kan ju inte skriva en verksamhetsberättelse utan att nämna pandemin. Nu har jag
nämnt pandemin.
Hemsida
Lasse Martinell har utvecklat hemsidan.
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