Verksamhetsberättelse 2019
Föreningen JAG Västra Götaland
Föreningen JAG Västra Götaland är en ideell förening för personer med flera stora
funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Föreningen är partipolitiskt
obunden. Föreningens verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län. Föreningen JAG Västra
Götaland är ansluten till och delaktig i Riksföreningen JAG.
Föreningen JAG Västra Götalands ändamål att arbeta för att medlemmarna ska ha möjlighet till ett
gott liv genom:
– Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)
–Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och
integritet
–Att på sina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället och få stimulerande
upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt
–Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas.
Föreningen JAG Västra Götaland bildades 18 mars 2017
Årsmöte
Årsmötet hölls 6 april i Uddevalla. Till årsmötesordförande valdes Jeanette Livland Colombo. Berras
gäng underhöll med sång och musik och föreningen bjöd sina medlemmar på mat och fika. det var 9
medlemmar och 17 personliga assistenter som deltog.
Årsmötet gav Simon Storm fortsatt förtroende att vara ordföranade. Till ordinarie ledamöter i styrelse
valde årsmötet: Birgitta Tullberg Tibro, Helene Jonsson Tibro, Johan Käller Tibro och Malin Karlsson
Uddevalla. Till suppleanter valdes Bernt Åke Wigenstam Tibro, Josefin Colombo Uddevalla och Camilla
Pettersson Trollhättan
Konstituerande styrelsemöte
Den 14 april höll föreningen ett konstituerande styrelsemöte och valde då styrelse enligt följande:
Ordförande: Simon Storm.(vald på årsmötet)
Sekreterare Helene Jonsson
Ordinarie ledamöter: Birgitta Tullberg Tibro, Johan Käller Tibro och Malin Karlsson Uddevalla.
Suppleant: Bernt Åke Wigenstam Tibro, Josefin Colombo Uddevalla och Camilla Pettersson Trollhättan
Till firmatecknare utsågs Ordförande samt sekreterare. Sekreteraren fick i uppdrag att sköta
föreningens ekonomi, enligt nationella och styrelsens riktlinjer.
Valberedning
Årsmötet utsåg inte någon valberedning. Styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan under året.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 3 öppna styrelse möten under året. Samtliga styrelsemöten har varit öppna för
föreningens medlemmar. Den 27/2 hölls det första styrelsemötet för att planera 2019 års årsmöte och
den 14/4 hölls det konstituerande styrelsemötet. Under hösten har styrelsen haft ett styrelsemöte den
1/10,då arbetet med att planera 2020 års årsmöte påbörjades. Styrelsen har även haft kontakter via e
post och telefon under året i olika frågor.
Medlemsträffar
Föreningen har bjudit in till två medlemsträffar under året. Den första var Sommarfesten i Tibro som
var tänkt som en medlemsfest, men tyvärr var det så få anmälda att styrelsen beslutade lägga den
som en medlemsaktivitet på Tibros träffpunkt istället. Andra medlemsträffen genomfördes den 9/11 i
Uddevalla och det var en Musikeftermiddag i Uddevalla med Tony Samil från Stockholm. Mycket
uppskattat!

Andra händelser och aktiviteter under året
Föreningen JAG Västra Götalands medlemmar från lokalföreningen har bidragit i JAGs manifestation
på internationella funktionshinderdagen i den sk. "Baklängesmanifestationen"
Medlemmar har den 18/11 även deltagit i digital konferens om länsavdelningarnas uppdrag mm och
lokalföreningens ordförande Simon Storm deltar även i riksavdelningens styrelse och verksamhet
Under politikerveckan i Almedalen första veckan i juli, medverkade föreningen JAG Västra Götaland
tillsammans med riksföreningen JAG genom ordförande Simon Storm.
Annat som styrelsen lagt mycket arbete på under året är att skapa hållbara rutiner för de båda
träffpunkterna och föreningens ekonomi och service till medlemmarna. Då lokalföreningens
verksamheten är en nystartad verksamhet i JAG och hållbara rutiner för information mm. är
fortfarande under uppbyggnad vilket gjort att lokalföreningen själva fått ta ett stort ansvar i att hitta
lämpliga strukturer för föreningens processer vad gäller ekonomi, medlemsförteckning, verksamhet
etc.
Träffpunkter
Föreningen JAG Västra Götaland har tillgång till JAGs träffpunkt i Tibro samt JAG:s träffpunkt i
Uddevalla. Det har varit kontinuerlig aktivitet för alla medlemmar flera gånger i veckan på de båda
träffpunkterna.
På träffpunkt Tibro har medlemmarna under 2019 haft följande verksamhet:
På måndags em. träffas fem medlemmar med assistenter och har matlagning och äter tillsammans
Under onsdags em. har 3-4 medlemmar samlats för olika skapandeaktiviteter ritat och målat, porslin
och glasmålning, textilmålat gardiner till spökfest och jul till lokalen, bakat, färgat ull, vid ett tillfälle
fick vi av en assistents mamma lära oss bokvikning (av en gammal bok göra ett häftigt
prydnadsföremål)
Medlemmar har även bakat till årsmötet, sommarfest mm. Gemensamt har medlemmarna skött
träffpunkten med städ och förberedelser, ”på alla sätt tagit hand om träffpunkten”.
22 april genomfördes en påskfest för JAGs medlemmar där man klädde påsk trädet och åt en
gemensam påskbuffé. 25 maj hölls vårfest, 14 juli sommarfest då besökte man minizoo i Tibro och
bjöd alla medlemmar på grillade korv och dryck. den 5 oktober deltog träffpunktens medlemmar via
konferensutrustningen på Äntligen lördag med Stockholm o Uddevalla i samband med detta bjöds det
på Taccobuffé och den 1 november var det Spökfest i Tibro och det bjöds på ”spökig” mat. Till
spökfesten hade medlemmarna möjlighet ta med en kompis för att pröva på och se mer av vad JAG
kan erbjuda. Den 30 december avslutades medlemsaktiviteterna med en nyårsfest och en
trerättersmiddag.
Under året har även några medlemmar haft sitt födelsedagskalas i lokalen
Tre medlemmar har lånat lokalen och haft gemensam jul/personalfest med sina assistenter. Även
servicegaranter har använt lokalen för möten och anställningsintervjuer och lokalföreningen har
använt träffpunkten för sina styrelsemöten.
På träffpunkten i Uddevalla har man under året träffats regelbundet varje vecka matcirkel. Man
har också haft en studiecirkel ”Sköna söndag” och ”Äntligen lördag” med aktiviteter såsom disco,
bingo, allsång, musik, tipspromenad.
Man har också haft storhelgsfirande: påskfika med påskbakelse, adventsmys med glögg och
pepparkakor, julstuga med pepparkaksbak, julpyssel och julgodis, nyårsfirande.
Medlemmar har använt träffpunkten för att ha födelsedagskalas samt har medlemmar använt
träffpunkten för spontanbesök när man varit på stan och behövt vila eller äta mat men också för
träning mm. Träffpunkten har också använts för assistentmöten och vid anställningsintervjuer.

Medlemsantal
31 december 2019 är det oklart hur många medlemmar föreningen har p.ga av de bristande rutinerna
på kansliet.
Enligt styrelsens uppdrag
Simon Storm

