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Nordvästra Skåne 

    

                            Årsmöte 2022 

               6 Mars  

                   
 

 

              

                   

                                Verksamhetsberättelse  2021 

  Ekonomisk berättelse    2021 

  Budget 2022 

  Verksamhetsplan 2022 

   



         Rehabilitering   Tillgänglighet   Påverkan 

             Verksamhetsberättelse för år 2021 

 Nordvästra Skåne lokalförening i Personskadeförbundet RTP 

 

 Riksorganisation Personskadeförbundet RTP 

 Distriktsorganisation Skånes distrikt i Personskadeförbundet RTP 

 

 Nordvästra Skånes lokalförening organisations nr 802455-8887 

 

 Nordvästra Skåne  är ansluten till De Handikappades Samarbetskommittè (DHS) 

 och Funktionshinderrådet Skåne ( HSO) 

 

 Har under 2021 haft kansli på Ringstorpsgården Kurirgatan 1 Helsingborg                                       

 

 Verksamhetsområdet omfattar kommunerna 
 Örkelljunga, Båstad, Ängelholm, Klippan, 

 Helsingborg, Höganäs, Bjuv och Åstorp 

 

§ 5  Normalstadgar för lokalförening 

       i Personskadeförbundet RTP 

 Lokalföreningens årsmöte skall hållas före den 15 mars på tid och   

 plats som styrelsen beslutar. 

 Kallelsen till årsmötet jämte föredragningslista skall delges medlemmarna 

 Senast två veckor före mötesdagen. 
  

Medlemsantal 101 
 

Styrelsen har under året haft tre (3) protokollförda sammanträden, 

två (2) via mail samt Årsmöte och konstituerande möte. 
 

Styrelsen 
 

Ordförande   Marianne Möllerstedt 

Ledamöter  Ole Hansen 

  Göran Wallin 
 

Ersättare  Anita Åkesson  

  Leif Andersson 

   

Adjungerad  Helene  Stålkrantz 
 

Revisor  Bertil Andersson 
 

Valberedning Styrelsen  

 

Kassaförvaltare  Per Jakobsen utanför styrelsen. 
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 Värdegrund  

Att arbeta utifrån Personskadeförbundet RTP,s värdegrund där RTP står för  

Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan.  

Att arbeta för ett universellt utformat samhälle som uppfyller FN:s konvention  

om rättigheter för personer med funktionshinder. 

 Genomförande av friskvård/egenvård och att verka för ökat medlemsantal. 
 

Medlemstidningen Fjärilen 

Tidningen Fjärilen ges ut med fyra nummer om året.  

Samarbete med distriktet och lokalföreningarna i Skåne. 

Tidningen redaktion består av ordförande i lokalföreningarna. 

 Redaktionsmöten hålls inför varje utgivning, korrekturläsning sker via mail. 

Alla medlemmar erbjuds att inkomma med material.  
 

Medlemskap i andra organisationer 

Handikappades samorganisation (HSO) Höganäs 

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Helsingborg. 
 

Representation i andra organisationer 

Kommunala handikapprådet i Helsingborg                  Ole Hansen 
 

Kommunala handikapprådet i Höganäs  Leif Andersson 
 

DHS representant   Ole Hansen 

    Göran Wallin 

ABF    Göran Wallin 

    Mats Jönsson 
 

Referensgruppen Nackskador i Lund  Helene Stålkrantz 
 

Poliogruppen RTP Skåne   Ole Hansen 
 

Region Skåne brukarråd för Rehabilitering/hjälpmedel 

Har under året representerats av Göran Wallin.  

Protokollen läggs ut på Skånes hemsida. 
 

Verksamheter 

Årsmöte hölls på Ringstorpsgården Helsingborg den 14 mars 

närvarande 13 röstberättiga medlemmar. 
   

Bassäng träning på Ramlösa bad 

med ledning av Lena Engkvist. 

Under verksamhetsåret har 8 medlemmar deltagit 

i bassängträning en gång i veckan. 

Det varma vattnet gör gott för trötta leder och muskler. 

Alla tränar efter egen förmåga. 

 

Andningsyoga 

Ett samarbete tillsammans med ABF och DHR 



Andningsyoga gör det lättare att hitta fokus och avslappning för att förebygga 

stress, ångest, depression, stelhet och ohälsa. 
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 Promenader/kultur 

 Träffats varje första torsdagen i månaden fysisk aktivitet har varvats 

med kultur inslag.   

                      Gruppen har haft tidvis uppehåll i sin verksamhet på grund av pandemin.  
 

Grillkvällar på handikappbadet i Helsingborg. 

Under sommarn har vi haft 1 grillkväll, grillen har kommit igång och det har 

blivit en trevlig kväll med många minnen och glada skratt 

och tillika en underbar utsikt över sundet. 

 

Fredriksdalsteatern  

” Pang i Bygget ” bokades om till 2022 
 

Tylösand rekreationsdagar 

Under ett veckoslut upplevdes socialsamvaro sköna spa behandlingar  

och det serverades god mat i en härlig miljö. 
 

 Årets ”Tillgänglighetsmarsch.   
                          "Ropen skalla öppet åt alla" 

                      "Ropen skalla bättre tillgänglighet i samhället för alla.”  
 

RTP dagen den 23 september 

                      Beställt material från förbundet delade ut cykelsadelskydd RTP.  

                      På Stadsbiblioteket delades det ut RTP,s informationsmaterial. 

Alla i styrelsen var utrustade med information och reflexer att dela ut  

var de befann sig. 
 

Höstmöte 21 oktober 

Ett begränsat antal medlemmar deltog, Michael Grönhed 

Föreläste om hälsa, kost och motion. 

Siv-Britt levererade en härlig och värmande gryta samt kaka till kaffet. 
 

DHS Årsmöte och DHS ½ års möte  

Representanter var Ole Hansen och Göran Wallin. 

 

ABF Digitala träffar. 

 Göran Wallin och Mats Jönsson 
 

Tillgänglighets bemötande i Höganäs kommun 

Leif Andersson representerade RTP 
 

Arbetsmöte inför 2022 års aktiviteter 

Bassäng träning, andningsyoga, promenader/kultur teater/konserter, 

                     grillkvällar, medlemsmöte med föreläsare, rekreations dagar i Tylösand. 
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 Nordvästra Skånes lokalförening 

 
 
 

 

 Ett varmt tack till alla dem som genom arbetsinsatser  

 och bistånd hjälpt till att genomföra vår verksamhet 

 under 2021. 

 

 Styrelsen är beroende av medlemmarnas engagemang 

 för att kunna ha en varierande verksamhet samt 

 ekonomisk hjälp från bidrag samt fondmedel. 

 

 Vi ser fram emot 2022 och hoppas kunna utöka vår verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 
  Marianne Möllerstedt    

  Ordförande 

 

 

 

 

 Ole Hansen   Göran Wallin 

 Ledamot   Ledamot 

  

 

 

 

 

  

 Anita Åkesson   Leif Andersson 

 Ersättare   Ersättare 

 

 

 

 

 

 Per Jakobsen 

 Kassaförvaltare utan för styrelsen 

 

 

http://www.google.se/imgres?q=Personskadef%C3%B6rbundet+RTP&um=1&hl=sv&biw=1600&bih=731&tbm=isch&tbnid=7g1KYygUUQPceM:&imgrefurl=http://www.spicymate.se/partners-i-59.aspx&docid=4uxqPnWM6NAUjM&imgurl=http://www.spicymate.se/pub_images/original/logo_rtp_2112.jpg&w=160&h=57&ei=Wq0NT_WVHKX44QSH5633BQ&zoom=1


  

 

Underskrivet dokument redovisas på årsmötet 

 

               Verksamhetsplan 

 

Informera våra medlemmar  om RTP,s  verksamheter 

Sprida information om och på lokala arrangemang 

Delta i referensgrupper och olika funktionshinderråd 

 Medlemsmöten utlokaliserade,  

 erfarenhetsutbyte och gemenskap 

 

Bassängträning i varmvattenbassäng 

Promenad, kultur och fotogrupp 

Andningsyoga 

Utfärder/ Sofiero 

Grillkvällar  

Teater kultur 

Rekreationsdagar  

 

Förslag kommer från  Anita och Helen 

  

  
 

 

  


