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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

 
Allmänt om verksamheten 

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 17 01 01 – 17 12 31 

Ordinarie ledamöter 

Kristina Andersson, ordförande 

Anne-Marie Jaarnek v. ordförande 

Iréne Bergström sekreterare och kassör 

Kerstin Göransson ledamot 

Ulla Holmetun ledamot 

Anna Mårtensson, ledamot 

Marianne Ottersgård, ledamot 

 

 

Revisorer ordinarie: 

Elisabeth Friberg 

Birgitta Bredhe 

 

Revisorssuppleant: 

Sten-Inge Mårdbrink 

 

Ombud och ersättare till riksstämman: 

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud och ersättare till riksstämman. 

Vid konstituerande möte den 2017 03 02 utsågs Kristina Andersson till ordinarie ombud till 

riksstämman och Marianne Ottersgård som ersättare. 

 

Valberedning 

Ingen valberedning kunde utses på årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att utse en valberedning. 

 

Ekonomi   

Resultat och balansräkning, se bifogade handlingar. 

 

Föreningsfrågor 

Länsföreningens årsmöte hölls den 2017 02 14. Efter stadgeenliga årsmötesförhandlingar 

Föreläste Jim Hedlund, Landsarkivet, under rubriken, ”Koka mask i getmjölk så slipper du 

gulsot”, en berättelse om mirakel, medicin, bot och botare från förr. 

 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden förutom årsmötet. Mellan mötena har 

fortlöpande kontakter hållits på telefon och e-post.  

Kristina Andersson deltog som ordinarie ombud till ROP:s riksstämma.  

Anne-Marie Jaarnek, Jämtlands länsförening omvaldes på 2 år på Förbundstämman  

den 2017 04 28.  



 

 

 

 

Medlemsantal 

Medlemsantal per 201 12 31, 75 st 

Föreningen fortsätter at ha en positiv medlemsutveckling under 2017, som bla annat kan 

förklaras med de olika utåtriktade aktiviteter föreningen haft och den offensiva annonseringen 

i media. 

. 

 

Föreningens verksamhetsidé 

Länsföreningens långsiktiga mål är att verka för att kvaliteten i osteoporosvården i länet höjs 

och att en osteoporosmottagning etableras i länet med en fast organisation som ska fungera 

som ett kompetenscentrum för övrig hälso-och sjukvård i länet. 

En prioriterad fråga är att det vårdprogram inom osteoporosvården som antagits tillämpas i 

Regionens hälso- och sjukvård inom såväl specialist-som primärvården. 

Regioenen har tillsatt en osteoporossköterska, som bla ska utveckla en modell för 

”Frakturkedja”. Föreningen följer hennes arbete med stort intresse. 

Vi anser att Osteoporosskolor ska erbjudas diagnostiserade osteoporospatienter, som ett led i 

att få ökad kunskap om sin sjukdom och därigenom förhindra frakturer och få ökad 

livskvalitet. 

Vi vill medverka till att inspirera till åtgärder som förebygger benskörhet, samt arbeta för att 

minska frakturer, som är osteoporosrelaterade.  

Vi vill också medverka till kunskapsspridning om benskörhet bland beslutsfattare, 

verksamhetsansvariga, personal inom skola, vård och omsorg samt allmänheten.  

 

Verksamhetsårets aktiviteter 

Under verksamhetsåret har 2 större ”öppna” aktiviteter genomförts.  

*9 maj informerade vårdstrateg Anna-Kerstin Leijonklou om Regionens arbete med 

fallprevention. 30 tal åhörare 

* 19 oktober uppmärksammades den internationella osteoporosdagen med en föreläsning med 

temat; ”Kvinnliga nedslag i den lokala historien”.Gunilla Nilsson Edler fångade ett 40 tal 

närvarandes intresse. Den nya osteoporossköterskan Sandra Wennberg presenterade sig och 

sitt kommande arbetsområde. Vårdstrateg Oskar Jacobsen deltog också. 

* 20 oktober fanns föreningen på Föreningspunkten på sjukhuset. Ulla Holmetun och Kerstin 

Göransson informerade besökare. 

Information/förläsningar 

*Den 27-28 januari hade föreningen en monter på Seniormässan OSD. 

*Den 25 april föreläste Kristina om osteoporos för ett 20tal boende på 75+ boendet Lugnet. 

*Den 7 juni deltog föreningen med på en Tillgänglighetsdag i Strömsund. Anne-Marie 

Jaarnek och Marianne Ottosson samt Ulla Holmetun representerade föreningen. 

*4 oktober föreläste Kristina för ett 25tal pensionärer på Odensborg, Odensala. Ulla H deltog 

också. 

*18 oktober föreläste Kristina för medlemmar i PRO Östersund city. 40tal åhörare. Marianne 

O deltog också 

*14 november föreläste Anne-Marie J och Marianne O för SKPFs medlemmar på OSD. 80tal 

åhörare. 

 

 



Extern representation 

*Anne-Marie Jaarnek är ledamot i Förbundsstyrelsen 

* Anne-Marie Jaarnek är revisor i Föreningspunkten 

*Föreningen är medlem i Handikappsamverkan i länet (HSV) 

* Iréne Bergström är kontaktperson för ”Prästgatan 58”. 

 

 

Medlemsrekrytering 

Samtliga i styrelsen arbetar aktivt för medlemsrekrytering i sin vardag och inom sina nätverk. 

Föreningen har under året arrangerat tematräffar och har i annonseringen i pressen inbjudit 

både medlemmar och andra intresserade.  

 

Dialoger 

Länsföreningen har under verksamhetsåret haft 2 träffar med landstings/regionpolitiker för 

diskussioner om osteoporosvården i syfte att förbättra den i regionen. 

 

 

Sammanfattning 

Styrelsen gläds över att medlemsantalet har ökat och känner att det är ett kvitto på den 

verksamhet som bedrivits. Vi tackar för det förtroende vi haft och för det engagemang 

medlemmarna har visat. Tack också till de olika samarbetspartner vi haft under året. 

 

 

 

 

Frösön i januari 2018 

 

 

 

 

Kristina Andersson Anne-Marie Jaarnek   Iréne Bergström

  

 

 

 

Ulla Holmetun Kerstin Göransson  Anna Mårtensson 

 

 

 

 

Marianne Ottersgård   

 

 

 


