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MEDLEMMAR:
Antalet medlemmar var vid årets slut 116 st.
ÅRSMÖTE:
Årsmötet genomfördes den 6 mars 2016 på Patienthotellet, Centralsjukhuset i
Karlstad. Som föredragshållare hade vi i år Lars Weiss, Överläkare Njurmedicin.
Föredraget kom i huvudsak att handla om utvecklingen av dialysverksamheten i
Värmland samt njursjukvård i övrigt . Barbro Boomsma från Handikappförbunden
Värmland var inbjuden att sitta ordförande .
24 deltagare.
STYRELSENS SAMMANTRÄDEN:
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem protokollförda möten, även det
nämnda årsmötet.
FÖRENINGSTRÄFFAR:
Sommarträff: 7 augusti, skärgårdstur mellan Kristinehamn och Karlstad med fika vid
Vålösundsbryggan samt lunch i inre hamn Karlstad.
16 medlemmar deltog.
Julbord: 4 december möttes 22 medlemmar på Alsters Herrgård.
INFORMATION OCH VERKSAMHET:
Representanter från föreningen har deltagit vid njurmedicinklinikens
Njursviktsskola vid fyra tillfällen.
Representanter från styrelsen deltog tillsammans med ansvariga på landstinget vid
möten med Värmlandstrafik (VTAB) gällande sjukresor till och från
dialysbehandling.
Representanter från föreningen har deltagit i möten angående maten i samband
med dialysbehandling. I samarbeta med dialyspersonal och dietist har enkäter
gällande dialysmat genomförts.
Tony och Christer har deltagit i en styrgrupp som arbetar med att ta fram plan för
driftstart för specialiserad palliativ vård för alla diagnoser.
Styrelsen har vid två tillfällen deltagit i Njurmedicins klinikledningsmöte.
Under året har föreningens medlemstidning, MIXEN, utkommit 3 gånger.
BARN & FÖRÄLDRAGRUPPEN:
Eva Andreasson är representant för gruppen.
ABF:
Vi är medlemmar i ABF, för ett fortsatt samarbete.
HANDIKAPPFÖRBUNDEN VÄRMLAND:
Ordförande eller representant har deltagit i handikappförbundens ordförandemöten
under året.

NJURFÖRBUNDET RIKS:
Ordförande representerar föreningen i Riksförbundet och dess ordförandemöten.
Ann-Katrin Bergström har varit med i Njurförbundet riks valberedning

STÖDFOND:
Avkastning från fonden delas ut jämna årtal till medlemmar för rekreation och
rehabilitering.
EKONOMI:
Ekonomin i föreningen är stabil. Balansräkning och resultaträkning redovisas i
verksamhetsberättelsen. Medlemsavgiften har varit 220 kr under 2016. Till vår
verksamhet under året bidrog landstinget med 21900 kronor.

SLUTORD:
Samarbetet med sjukvården har varit lyckosam. Under året har samtal förts med
representanter från landstinget som gett oss möjlighet att påverka vissa beslut.
Målet 2017 är att värva flera medlemmar genom att göra vårt föreningsarbete mera
tydligt och synligt.
Verksamhetsåret 2016 har varit framgångsrikt för vår förening.
Styrelsen vill tacka alla som på något sätt deltagit i vårt föreningsarbete. Föreningen
hade inte klarat alla åtaganden om vi inte fått er medverkan och stöd.
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