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Verksamhetsberättelse 2015 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Lena Hultén, ordförande, Per Johan Ekelöf, sekreterare, Marianne Stridh, kassör, Yvonne Santamans och Mats 

Hällqvist, ledamöter och Ethel Andersson, ersättare, Leif Sundberg, revisor, Stig Hultén, revisorsersättare, 

Yvonne Santamans (t o m 31 okt) därefter Lena Hultén och Marianne Stridh, valberedning 

Aktiviteter  

Anhörigföreningens styrelse har haft åtta protokollförda styrelsemöten: 13 januari, 3 mars, 21 april, 21 maj, 

18 augusti, 24 september, 5 november och 3 december. 

Föreningen har haft nio medlemsmöten, under våren den sista tisdagen i månaden och under hösten den sista 

torsdagen i månaden, innehållande föreningsangelägenheter, diskussioner och personlig samvaro 

Antalet medlemmar har fördubblats under året, från 42 till 88. Under 2015 startade föreningen ett antal 

arbetsgrupper; Intressepolitik och påverkan, Marknadsföring och sociala medier, Medlemmar och 

medlemmars väl, Mansgrupp och Sponsring. 

Våra nätverk 

Anhörigföreningen samverkar med NAG (Nätverket Anhörigkonsulenter i Göteborg), och deltar regelbundet 

i SU-psykiatrins Inflytanderådet. Föreningen är medlem i NSPHiG (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa i 

Göteborg) och blev under 2015 medlem i HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan).  

Anhörigföreningens representanter har deltagit i nätverksmöten enligt följande: I Inflytanderådet fem gånger, i 

NSPHiG tio gånger och i HSO(hösten 2015) två gånger under 2015. Mötesanteckningar läggs efter varje 

möte ut på föreningens hemsida. Nätverksmötena ger oss fördjupad kunskap och marknadsför vår förening. 

Intressepolitik och påverkan 

Under året har föreningen kommenterat Göteborgs stads riktlinjer, skrivit på GP:s debattsida om 

äldrevården, reflekterat över tankar och föreläsningar under den internationella Anhörigkonferensen, tankar 

som vi delat med oss av till våra nätverk. Materialet finns på vår hemsida. 

Marknadsföring och sociala medier 

Föreningens hemsida, www.anhoriggbg.se, startade upp i samband med Den internationella 

anhörigkonferensen i Göteborg i september. Föreningen är också aktiv på Facebook. Under året har 
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föreningens broschyr tryckts upp i två omgångar. Föreningen har under vår och höst 2015 sammanställt 

stadens anhörigstöds föreläsningar. 

Medlemmar och medlemmars väl 

Den 11 maj deltog föreningen i Vårruset i Slottsskogen. 22 medlemmar hade anmält sig, AHR sponsrade lopp 

och tröjor som ett led i Anhörigåret 2015. Efter loppet hade vi en trevlig picknickstund. 

Under året har två medlemmar på föreningens bekostnad fått åka på en resa som kommunen (Mötesplatsen) 

ordnade.  

På årets sista medlemsmöte bjöd föreningen sina medlemmar på en italiensk buffé. Bra anslutning och trevlig 

samvaro. 

Sponsring 

Föreningen fick under året 10.000 kr från Social resursförvaltning, 3.000 kr från NSPHiG och 1.500 kr från 

kommunen som ett bidrag till konferensavgifterna till den internationella anhörigkonferensen samt 1.000 kr 

från kommunen som bidrag till Anhörigriksdagen. NSPHiG har sponsrat tryckning av 1.000 nya 

föreningsbroschyrer.  

Mansgrupp 

Under 2015 fortsatte mansgruppen inom föreningen med ett tiotal medlemmar. Gruppen leds av en av 

föreningens medlemmar och är mycket uppskattad 

Konferenser och mässor 

Den 24 januari genomförde Anhörigas Riksförbund (AHR) en extrakongress i Jönköping där Per Johan och 

Lena deltog, den 17-18 april var det ordförandekonferens och årsmöte (AHR) i Barkaby. Per Johan 

representerade föreningen. 

Den 5-6 maj hölls Anhörigriksdag i Varberg (AHR) Fyra medlemmar deltog.  

Den 3-6 september deltog fyra av medlemmarna i den internationella anhörigkonferensen i Göteborg. Ett 

trettiotal länder var representerade och Per Johan höll ett föredrag och hade också en debattartikel i GP. 

Föreningen var behjälpliga som vakter vid olika föreläsningar.  

Den 6 oktober firades Den nationella Anhörigdagen i Stadsbiblioteket där bl a Katerina Janousch medverkade 

med en intressant föreläsning om medberoende. 
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Föreläsningar och medverkan i anhöriggrupper 

Den 19 februari medverkade vi med en föreläsning om att vara anhörig, på ett seminarium anordnat av 

Göteborgs Psykiatrisamordning för stadens socialtjänstemän. 

Den 30 augusti deltog tre av föreningens medlemmar i Hisingens funktionshinderdag. 

Den 8 september medverkade tre av våra medlemmar på en mässa när Angereds sjukhus invigdes. 

Den 3 november medverkade vi till ett kurstillfälle i Projekt Delaktighet och Stöds kurs ”Vad händer min 

son/dotter när jag inte längre finns?” 

Den 19 november medverkade föreningen vid en minimässa på Anhörigcenter Centrum vid kursavslut ”Steg 

ett ut” för föräldrar till barn med funktionshinder. 

Representanter för föreningen har under året medverkat vid olika sammankomster dels för personal och dels 

vid anhöriggrupper i bl a Härlanda, Angered, Väster och Centrum. Detta har varit mycket uppskattat.   

Under hösten blev vi inbjudna att medverka i en utbildning för anhöriga till Strokedrabbade vid 

Strokeenheten Sahlgrenska. Utbildningen kommer att starta våren 2016. Förberedelser påbörjades hösten 

2015. 

 

Till sist.  

Vi framför vårt varma tack till Anhörigstöd i Centrum som ännu ett år stöttat oss och medverkat till att vi 

har kunnat genomföra vårt arbete med föreningen. Utan er hade det varit mycket svårare! 

 

Göteborg i mars 2016 

 

Lena Hultén, ordförande   Per Johan Ekelöf, sekreterare  

 

Marianne Stridh, kassör   Yvonne Santamans, ledamot 

 

Mats Hällqvist, ledamot    
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