Årsberättelse Verksamhetsåret 2020
Föreningen JAG Stockholms län

Föreningen JAG Stockholms län är en ideell förening för personer med flera stora
funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Föreningen är partipolitiskt
obunden, verksamhetsområdet omfattar Stockholms län, och föreningen är ansluten och delaktig
i Riksföreningen JAG.
Föreningen JAG Stockholm läns ändamål är enligt Riksföreningen JAGs stadgar att arbeta för att
medlemmarna ska ha möjlighet till ett gott liv, och till förverkligande av ändamålet ska
Föreningen JAG Stockholms län:
● Främja medlemmarnas aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv
● I samverkan med Riksföreningen JAG bedriva intressepolitisk verksamhet gentemot
politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer
● I samverkan med Brukarkooperativet JAG medverka i kooperativets kvalitetsarbete inom
den personliga assistansen

Årsmöte 2020
Årsmöte hölls digitalt i mötes verktyget Zoom, lördag den 5 september och efter val av
ledamöter konstituerades styrelsen enligt följande:
Ordförande: Simon Johansson (företrädare Lillemor Johansson) omval ett år
Vice ordförande Hillevi Larsson (Ft Marie Arvidsson) har ett år kvar
Sekreterare: Maria Åhlin (ft Marie Ing-Marie Olofsdotter) omval två år,
Ordinarie ledamöter:
Nicolina Hjellum (ft Hansine Hjellum) omval två år
Philip Blockstrand (ft Thomas Blockstrand) ett år kvar
Suppleanter:
Magnus Andén (Ft GerdAndén) ett år kvar
Ronnie Gustavsson (Ft Lourdes Silva Karlsson) ett år kvar
Mike Sundberg, omval två år
Hanna Niku, (ft Ming Niku) ett år kvar
Saeid Ahmadi (ft Parvane Ahmadi) nyval två år
Lekmannarevisor: Lisa Thiberg (med stöd av Katarina Thiberg) omval ett år.
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Styrelsemöten under året
Utöver Årsmöte och Konstituerande möte har styrelsen hållit sex protokollförda möten, samt ett
arbetsmöte. Vi har löpande kontakt i en Messengergrupp samt via mejl.
Medlemsantal
Under året har medlemsantalet ökat till totalt 141 (både fullvärdiga och stödmedlemmar)

Medlemsträffar
Föreningen hade planer på många aktiviteter, men som alla andra föreningar fick vi ställa in de
flesta av våra fysiska träffar på grund av coronapandemin. Vi hann med några i början av året i
alla fall!
Den 31 januari hade vi AW med Disco, i kurserian på JAG, det var inte så många som kom med
de som var med dansade och hade kul ihop!
Den 1 mars kom pedagoghunden Saga på nytt besök tillsammans med en arbetskompis, de
berättade om sitt jobb i en skola och visade lite av sina kunskaper för oss. Givetvis blev det en del
klappa och kel samt go`fika!
Musikkurs med Jouin Routikainen, var planerad till 10 tillfällen under våren men fick ställas in
när pandemin bröt ut efter ca fem tillfällen.
Dansa och spela med Cilla Colt hölls vid två av tre planerade tillfällen, då det blev skapande
dans, samt trum-och rytmverkstad.

Från april 2020 har vi haft enbart digitala träffar; Fredagsmys, Fredagsrys och Glöggmys samt två
tillfällen Musik och skoj som Tony och Allan hållit i. Vid några tillfällen har vi med kort varsel
annonserat ut i vår Facebook grupp att vi ska ses på picknick. Nära men med distans!
Styrelsearbetet har präglats av gott samarbete och god stämning under hela detta annorlunda år.
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Det intressepolitiska arbetet har tyvärr vilat under året på grund av pandemin som mer
eller mindre lamslagit de flesta verksamheter.
2021-01-23
Enligt styrelsens uppdrag
Simon Johansson, med hjälp av företrädare (FT) Lillemor Johansson

Hillevi Larsson/Marie Arvidsson (FT)

Nicolina Hjellum/Hansine Hjellum (FT)

Maria Åhlin/Ing-Marie Olofsdotter (FT)

Philip Blockstrand/Thomas Blockstrand (FT)

Hanna Niku/Ming Niku (FT)

Mike Sundberg

Magnus Andén/ Cecilia Blanck (FT)
(FT)

Ronnie Gustavsson/ Lourdes Silva Karlsson

Saeid Ahmadi /Parvane Ahmadi (FT)
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