
Funktionsrätt Stockholms län Tel: 08-651 25 10 
S:t Göransgatan 84, 3 tr info@funktionsrattstockholmslan.se 
112 38 Stockholm funktionsrattstockholmslan.se 

 

 

Årsmötet den 28 september 
Hej! 

Detta år blev inte som andra år. I februari planerade vi vårens alla 
aktiviteter däribland årsmötet. Covid-19 satte stopp för det mesta och 
fortfarande har vi att följa förskrifter och allmänna råd som 
Folkhälsomyndigheten beslutat om.  

Folkhälsomyndigheten har adresserat föreningar specifikt i 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar 
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLFFS 2020:12) där det står 
att läsa; 

”Föreningar Allmänna råd  

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar  

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller 
genomföra dem digitalt, samt  

2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.” 

Vi kommer därför genomföra årsmötet den 28 september som ett 
digitalt årsmöte som är helt textbaserat. Mer information kommer att 
skickas ut rörande den digitala plattformen, VoteIt. 

För att det ska fungera på bästa vis har samtliga representanter för 
föreningarna en kontaktperson på kansliet som kan svara på frågor 
som uppstår och vara behjälpliga. Kontaktpersonerna kommer att 
ringa respektive föreningar redan i denna vecka. Se följande sidor för 
mer information och kontaktuppgifter. 

Ta hand om er och håll ut! 

 

Annika Hässler 
Ordförande 
Funktionsrätt Stockholms län 
 

mailto:info@funktionsrattstockholmslan.se
https://funktionsrattstockholmslan.se/
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Berit Hagström, Tfn: 08-692 03 42, 
berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se  
är kontaktperson till: 
 
Afasiföreningen i Stockholms län 
 
Apnéföreningen i Stockholm 
 
Astma- och allergiregion Stockholm Gotland 
 
Attention Stockholms län 
 
Autism- & Aspergerföreningen Stockholms län 
 
Blodcancerföreningen Stockholms län 
 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län 
 
Celiakiföreningen i Stockholms län 
 
Dyslexiförbundet Stockholms län 
 
Endometriosföreningen Stockholms län 
 
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 
 
Johanna Sommansson Tfn: 08-692 03 42, 
johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se 
är kontaktperson till: 
 
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län 
 
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm 
 
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF) 
 
GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län 
 
Huvudvärksföreningen Stockholm 

tel://+46086920342/
mailto:berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se
http://afasicenter.se/
http://apneforeningen.se/stockholm/
http://foreningar.astmaoallergiforbundet.se/sida/stockholmslan/
http://www.attention-stockholmslan.se/
http://www.autism.se/stockholm
http://www.stockholm.blodcancerforbundet.se/
https://www.amazona.se/
http://www.celiakistockholm.se/
http://www.dyslexi.org/foreningar/stockholms-distrikt/kontakt
http://www.endometriosforeningen.com/lokalforeningar/
http://www.epistockholm.se/
tel://+46086920342/
mailto:johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se
http://www.fsdb.org/fsdbstockholm.html
https://www.fbis.se/fbis-stockholm
http://www.fhdbf.se/
http://www.gcfstockholm.se/
http://sthlm.hjarnkraft.se/
http://migrania.se/
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Hälsa Oberoende av Storlek (HOBS) Stockholms län 
 
Hörselskadades distrikt i Stockholms län 
 
IFS Stockholmsdistriktet 
 
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Stockholms länsförening 
 
Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län 
 
Karin Aronsson, 08-692 03 47, 
karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se 
är kontaktperson till: 
 
Länsförbundet FUB i Stockholms län 
 
Länsföreningen HjärtLung Stockholm (HL) 
 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 
 
Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län 
 
Neuroförbundet 
 
Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) 
 
OCD-föreningen Stockholms län 
 
Parkinson Stockholm 
 
Personskadeförbundet (RTP-S) Stockholms läns distrikt 
 
Psoriasisföreningen Stockholms län 
 
Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
 
 

 

 

 

 

http://www.hobs.se/zone/hobs-stockholm
https://hrf.se/stockholmslan/
http://ifsstockholmsdistriktet.se/
https://www.ilco.nu/region-lansforeningar/stockholm/
http://lymfs.se/
tel://+46086920347/
mailto:karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se
http://fubstockholmslan.se/
http://www.hjart-lung.se/stockholmslan
http://magotarm.se/stockholms-lansforening/
http://www.mhcforbundet.se/kontakt/mun---halscancerfoereningen--stockholms-laen.aspx
http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/stockholm/stockholm/
https://njurforbundet.se/foreningar/stockholm-gotland/
http://ocdstockholm.se/
http://stockholm.parkinsonforbundet.se/
http://www.rtps.se/
http://www.psoriasisforeningen.se/
https://stockholm.reumatikerforbundet.org/
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Sanna Frost, 08 692 03 40, 
sanna.frost@funktionsrattstockholmslan.se 
är kontaktperson till: 
  
Elöverkänsligas förening i Stockholms län 
 
Riksförbundet Cystisk Fibros region Stockholm 
 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stockholm Gotland 
(RSMH) 
 
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län (RBU) 
 
Stockholms Dövas Förening (SDF) 
 
Stockholms Stamningsförening 
 
Storstockholms Diabetesförening (SSDF) 
 
STROKE-Föreningen i Stockholms län 
 
Tandvårdsskadeförbundets (Tf) Lokalavdelning i Stockholm 
 
Ångestföreningen i Stockholms län (ÅSS) 
 
 

 

tel://+46086920340/
mailto:sanna.frost@funktionsrattstockholmslan.se
http://www.febstockholm.se/
https://stockholm.rfcf.se/
http://www.rsmhstockholm.se/
http://www.rsmhstockholm.se/
http://stockholm.rbu.se/
http://www.stockholmsdf.se/
http://www.stammardu.se/
http://www.stammardu.se/
http://ssdf.nu/
http://www.strokesthlmlan.se/
http://www.tf.nu/distrikt/distrikt-stockholm
http://www.angest-stockholm.se/

	Årsmötet den 28 september

