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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
 
 
 Länsföreningens namn är – Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Gävleborgs län, i dagligt tal kallat  
Hjärnkraft Gävleborg, anslutet till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 
 
 
Styrelsen 
 
Karin Sjöholm            ordförande                         Aune Friman          ledamot 
Inger Friborg              sekreterare                         Mikael Eriksson     ledamot  
Jouko Friman              kassör                                Börje Lunde´n       revisor 
 
 
Styrelsen har under året samlats genom 5 styrelsemöten, tre fysiska och två digitala. 
Antal medlemmar: 66  
 
På grund av pandemin och rådande restriktioner så fick årsmötet och sommarfesten senareläggas. 
Årsmötet gick av stapeln 11/9, platsen var Tönnebro Värdshus och 14 personer var närvarande. 
Föreningen bjöd på lunch. 
Sommarfest och 30 årsjubileum kunde äntligen firas. Medlemmarna bjöds på lunch och entre´på 
Furuviks havskrog. 18 personer deltog. 
Julfest på Hakke Gård 11/12- julbord, trubadur och julklappsbyte, samlade ett tjugotal 
medlemmar/assistenter. 
 
Förbundet har erbjudit digitala utbildningar och vi som länsförening har sponsrat med 
anmälningsavgiften till de som deltagit. 
Hjärnskadedagen 26 oktober uppmärksammades av förbundet med att anordna Hjärntrampet, en 
cykeltävling till förmån till Hjärnfonden. Hjärntrampet pågick 25 – 31/10 och vanlig cykel, rullstol 
mm fick användas inom/utomhus. Vår länsförening uppmanade våra medlemmar att delta och några 
hörsammade det. Vi hade även en inbördes tävling i länsföreningen, men responsen var minimal. 
  
En enkät om coronapandemin skickades till samtliga medlemmar. 
Föreningen har haft två lotterier under året, med trisslotter och ett COOP  presentkort som pris. 
Blommor har skickats till Stina Skoglund, som tack för hennes tidigare insatser inom föreningen. 
Ordförandekonferens 27-28/11  i Stockholm, ordförande har deltagit. 
Digitala föreningsmöten i gång i månaden med förbundet, ordförande har deltagit. 
Ordförande har ingått i styrelsen för Funktionsrätt Gävleborg och Centrala samverkansgruppen i 
regionen, som  representant för vår förening, och har deltagit i respektive möten. Under hösten har 
bara digitala möten genomförts.  
Länsföreningens aktiviteter har publicerats, med text och bild i tidningen Hjärnkraft. 
Länsföreningen har förlängt samarbetsavtalet med ABF och har också nyttjat deras lokaler för 
styrelsemöten. 
 
Verksamhetsberättelsen nedskrevs av Karin Sjöholm, ordförande 


