Rapport från ordförandekonferens i Hallsberg 16-17/5-14.
Laila Karlsson och Lilian Virgin har deltagit i Ordförandekonferens 16-17 maj 2014.
Konferensen hölls från fredag lunch till lördag lunch i Hallsberg. Parkinson i Örebro län var
värdar för konferensen. Deltagarlistan innehöll 56 namn.
Från Stockholm till Hallsberg var det lämpligast att åka tåg och som det ofta händer så
råkade vi ut för förseningar. SJ meddelade att tågvagnarna, de nya dubbeldäckade, inte
kunde kommunicera med varandra och därför var vi kvar på Stockholms central. Efter olika
åtgärder som slutade med att vi fick byta vagn, då vår vagn behövde kopplas ifrån, kom vi i
alla fall i väg med en timmes försening.
Konferensen började med presentation av deltagarna, som kom från hela Sverige. En del
kände varandra sedan tidigare, för oss var många nya.
ParkinsonFörbundets ordförande Bo Jäghult presenterade sin bok "Holger, en man som
aldrig fick leva". Boken handlar om Bo Jäghults far som tidigt i livet drabbades av Parkinsons
sjukdom.
Vi lyssnade därefter till PR-konsulten Kristoffer Housset från Westanders som delade med sig
av erfarenhet och idéer i hur man påverkar och kommer till tals med politiker, särskilt viktigt
nu inför valet den 14 september i år.
Resten av dagen ägnades åt aktuella frågor från ParkinsonFörbundets styrelse. Vi
behandlade och godkände förvaltningsberättelse och årsredovisning för 2013.
Styrelsen lämnade en lägesrapport från Medlemsavgiftsutredningen. Nuvarande
medlemsavgifter har gällt sedan kongressen 2007. Kongressen 2013 beslöt att en
medlemsavgiftsutredning skulle genomföras innan nästa kongress och att lägesrapport
skulle lämnas på ordförandekonferensen. Utredningen görs för att stärka förbundets och
länsföreningarnas ekonomi. Förbundets ekonomi består av medlemsavgifter, statsbidrag och
gåvor/arv. Utredningen har konstaterat att det är förbundet centralt som har svag ekonomi,
och behöver förbättras. Utredningen föreslår att medlemsavgiften höjs från 250 kronor till
300 kronor för fullt betalande medlem. Oförändrade avgifter, 100 kronor, för anhöriga och
stödmedlemmar utan tidning.
De diskussioner som följde handlade bland annat om fördelningen av medlemsavgifterna
mellan förbundet och länsföreningarna och om andra möjligheter till inkomster. Utifrån
diskussionerna kommer utredningen att arbeta vidare och förslag till beslut lämnas till
kongressen 2015.
BrainBus är en utställning som ska turnera runt om i Sverige. Det är ett 3-årigt projekt som
fått pengar från Postkodlotteriet. Projektet är ett samarbete mellan Neuroförbundet och
Parkinsonförbundet. Utställningen kommer att besöka 90 platser. Start sker i Visby under
Almedalsveckan 2014. Busssen är då bemannad med informatörer men en önskan är att vi i
Parkinson Gotland, så många som möjligt, kommer till bussen och tar del av informationen.

På andra ställen i landet krävs medverkan av lokalföreningarna. På förbundets hemsida går
det att läsa mer om Brain Bus.
NYP, verkar inom Parkinsonförbundet och har som syfte att arbeta i ett nätverk för
parkinsjuka i yrkesverksam ålder. Syftet är att stärka de yngre yrkesverksamma genom att ge
dem verktyg och kunskap att hantera livet med PS samt skapa mötesarenor/plattformar.
Lena von Post från Jönköping och Åsa Holmgren från Norrbotten informerade engagerat om
verksamheten. Det behövs minst en kontaktperson i varje län.
Dagen avslutades med gemensam middag med underhållning av skådespelaren Eva
Ahremalm. Ett mycket bra framförande av texter och sånger som bearbetats och anpassats
till den verklighet och tankar som rör människor med PS.
Lördag förmiddag ägnade vi åt att lyssna på Karin Åkerlund och Helena Sunvisson som talade
under rubriken: "Att tala om det svåra - Medmänskliga samtal" och "Konst - ett sätt att
uttrycka sig". Det var många djupa tankar och roliga episoder som de delade med sig av.
Svårt att återge. Vi hänvisar därför till Karin Åkerlunds webbsida www.varaenmanniska.se
För att hinna med sista flyget till Gotland lämnade vi konferensen innan avslutningen och
efter en snabblunch satt vi på tåget mot Stockholm. Vi var oroliga för en eventuell försening
även denna dag, då skulle det bli problem. Vi åkte nu ett SJ-tåg med gamla slitna vagnar och
se nu fungerade allt. Vi var framme i tid och kunde ta oss till Bromma och sista flyget hem.
Det var en givande konferens och vi önskar att nästa ordförandekonferens och kongress skall
intressera någon av våra aktiva medlemmar som har sjukdomen att delta tillsammans med
vår ordförande. En stor del av värdet av konferensen är utbytet och att träffa andra med PS.
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