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Handläggare Datum Diarienummer 
Karlsson Daniel 2017-09-07 ALN-2017-0422.15 

Äldrenämnden 

Bidrag till föreningar 2018 - Afasiföreningen i Uppsala län 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

att bevilja 46 000 kr i bidrag till Afasiföreningen för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 
Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Afasiföreningen har ansökt om 
totalt 50 500 kr i bidrag 2018. Nämnden har beslutat att bevilja Afasiföreningen 46 000 kr i 
bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 
Afasiföreningen bedriver verksamheten mötesplats Afasi i HSO:s lokaler på Kungsgatan 62. 
På mötesplatsen får personer möjlighet till träning via datorprogram, speciellt utformade för 
personer med afasi. På mötesplatsen finns även en värdinna som leder verksamheten. 

Äldrenämnden har vid sammanträdet den 28 september 2017 behandlat samtliga inkomna 
ansökningar om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018. Några föreningar har även ansökt 
om bidrag för verksamhetsåren 2019 och 2020. 

Fördelningen av bidrag till föreningar har gjorts efter följande kriterier: 

• Verksamhetens planerade omfattning 
• Uppfyllelse av tidigare aktiviteter man fått bidrag för av nämnden. 
• I vilken mån verksamheten utgör ett komplement till nämndens ordinarie verksamhet och 

annan ideell verksamhet 
• Vid ansökan om lönekostnader görs alltid en avvägning om hela eller del av ansökt 

lönekostnad bör självfinansieras eller täckas av ideellt arbete 
• Bidrag ges i enlighet med bestämmelserna i nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar 
• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i den lokala överenskommelsen mellan 

kommunen och föreningslivet 

Postadress: Uppsala kommun äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: aldreforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• Bidrag ges i enlighet med intentionerna i kommunens mål och budget och nämndens 
verksamhetsplan 

• Bidrag ges inte till professionell verksamhet 

Äldrenämnden har utifrån ovanstående kriterier beslutat att bevilja Afasiföreningen 46 000 kr 
i bidrag för verksamhetsåret 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom budgeten för föreningsbidrag. Budgeten för föreningsbidrag (exklusive 
bidrag till pensionärsföreningar samt bidrag/stöd inom ramen för IOP) föreslås omfatta 
2 644 000 kr 2018 jämfört med 3 259 000 kr 2017. Minskningen förklaras av en omfördelning 
av medel på 615 000 kr från budgeten för föreningsbidrag till budget för id&buret offentligt 
partnerskap (TOP). 

Könskonsekvensbeskrivning 
Drygt tre fjärdedelar av de afatiker som besöker mötesplats Afasi är män. Förslaget till beslut 
innebär därför att bidraget i högre grad direkt kommer män än kvinnor till del. 
Samtidigt kan verksamheten till viss del avlasta anhöriga till deltagarna, vilka i högre grad är 
kvinnor. 

Konsekvenser för tillgänglighet 
Verksamheten möjliggör för deltagande afatiker att i högre grad upprätthålla sina språkliga 
förmågor, vilket kan ge positiva effekter för tillgängligheten för dessa personer att ex. 
tillgodogöra sig information. 

Äldreförvaltningen 

Gunn-Henny Dahl 
Förvaltningsdirektör 
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Ansökan om äldrenämndens bidrag till föreningar 2018 

kr kr År 2 kr Ar 3 3 år År 1 

Ansökan avser 

13 1 år 

Bankgiro/plusgirokonto 
94 46 78-2 

Föreningen ansöker om totalt 

kr 

Ansökan bidrag 

Kontaktperson 
Karin Rylander-Sagren 

Telefon dagtid 
018-56 09 49 

Kontaktperson 

E-postadress 
karin.sagren@e.hso.se  

Ordförande 
Lilian Larsson 

Telefon 
070-34 39 578 

E-postadress 
lilian.am.larsson@gmail.com  

Telefon 
070-54 62 124 

Sekreterare 
Elisabeth Liby 

E-postadress 
elisabeth.liby@sv.se  

Telefon 
070-23 34 395 

Kassör 
Eva Wallerstedt 

E-postadress 
eva.wallerstedt@fek.uu.se  

Telefon 
070-32 03 973 

E-postadress 
agnsod@home.se  

Revisor 
Agneta Södersten 

51; 

Sökande förenin /or anisation 
Föreningens/organisationens namn 
Afasiföreningen i Uppsala län 

Organisationsnummer 
8176017054 

Besöksadress 
Kungsgatan 64 
Eventuell c/o adress 

Postadress (om annan än besöksadress) Postnummer och ort 
753 18 Uppsala 

E-postadress till föreningen 
afasi.foreningen@e.hso.se  

Telefon 
018-56 09 49 

Webbadress 
www.afasiforeningen.se  
Antal medlemmar bosatta i Uppsala kommun per sista december föregående år 
Totalt varav kvinnor varav män 

34 14 20 
Antal anställda föregående och innevarande år, samt tjänstgöringsgrad 
Totalt varav kvinnor varav män 

Ungefärligt antal volontärer/frivilliganställda i verksamheten 
Totalt varav kvinnor varav män 

Styrelsen och revisor 
Antal styrelseledamöter (inklusive suppleanter) 
Totalt varav kvinnor varav män 
6 3 3 

Rev. 2017-03-17 



Uppsala 
KOMMUN 

Ansökan om äldrenämndens 
bidrag till föreningar 2018 

    

ÄLDRENÄMNDEN 

Anvisningar 

Till blankett for ansökan om ekonomiskt stöd för föreningar och organisationer. 

Redogör för den planerade verksamheten så att beskrivningen kan förstås av den som inte tidigare känner 
till föreningens verksamhet. Det är viktigt att uppgifterna är så konkreta som möjligt och att nämnden kan 
bedöma hur stor omfattning verksamheten har. Varje förenings verksamhet måste beskrivas utifrån sin 
egenart, men nedan har angivits exempel på aktiviteter som är förekommande i de föreningar som nu får 
bidrag. Utöver de uppgifter ni själva bedömer som viktiga ange således uppgifter som framgår av 
nedanstående. 

Om någon av föreningens uppgifter är att 

ge stöd till anhöriga: 
ange hur ofta stöd ges och beräknat antal deltagare 

ge stöd till ökad trygghet och/eller ökad social samvaro (ex. trygghetsringning, ledsagarservice, 
besöksverksamhet och fixartjänster) 
ange beräknad tid och beräknat antal deltagare för insatserna. 

vara en träffpunkt: 
ange öppettider och beräknat genomsnittligt antal besökare/öppethållande-tillfallen. 

organisera fritidsaktiviteter: 
ange för varje aktivitet hur ofta den anordnas och beräknat genomsnittligt antal deltagare. 

ge utbildning/information: 
ange ämne, mottagare, beräknat antal utbildnings-/info-timmar och beräknat antal utbildnings-/info- 
mottagare. 

Om föreningen bedriver annan typ av verksamhet ange omfattning på liknande sätt som i ovanstående 
exempel. 

Samtliga uppgifter på blanketterna måste vara ifyllda. Alternativt kan ansökan kompletteras muntligt. 

Blanketten ska vara äldreförvaltningen tillhanda senast den 31 maj 2017 och skickas till nedanstående 
adress: 

Uppsala kommun 
Äldrenämnden 
753 75 Uppsala Kommun 

Blanketten ska skickas in i två exemplar. För att underlätta kontorets hantering av ansökningarna ber vi er att 
undvika häftklamrar för att fästa ihop ansökan. Använd istället plastficka eller gem och undvik i möjligaste 
mån att blanda enkelsidiga och dubbelsidiga utskrifter av ansökningsblanketter och bilagor. 

Vid frågor om blanketten kontakta: 
Daniel Karlsson 
Äldreförvaltningen 
Telefon: 018-727 85 97 
daniel.karlsson@uppsala.se  



Andra sökta och beviljade bidrag (från till exempel landstinget, annan kommunal nämnd, 
projektbidrag etc.) för verksamhet som vänder sig till personer över 65 år  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Uppsala kommun handikappbidrag 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

5000 kr 
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Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan part 

Uppsala landsting 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

7000 kr 

  

Bidrag söks för nästkommande år (kr) från annan kommunal nämnd 

Uppsala kommun handikappbidrag 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

5000 kr 

  

Bidrag fås under innevarande år (kr) från annan part 

Uppsala landsting 
Bidrag för (typ av verksamhet) 

7000 kr 
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Beskrivning och redogörelse av vad ansökta medel ska användas till 
Ange särskilt vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. 

Ansökan om bidrag till Mötesplats Afasi (tidigare kallad PPR) 
Afasiföreningen i Uppsala län ansöker om bidrag med 50 500 kronor för att kunna fortsätta ha en levande 
och stimulerande verksamhet för personer med afasi. 

Målgrupp; 
Mötesplats Afasi är öppet hus för personer med afasi 
Afasiföreningen består huvudsakligen av äldre personer över 65år. 
Mötesplats Afasi har öppet två dagar i veckan; måndag och tisdag 10.30-13.30 

Varje år drabbas ca 5000 personer i Sverige av afasi. I Uppsala län får ca 200 personer afasi varje år. 

Versamheten startade 2003 och kallades då för PPR (Prova På Rum) verksamhet. 
Idag kallas verksamheten för Mötesplats Afasi. 
Versamheten bedrivs i HSOs lokaler två dagar i veckan från 10.30-13.30. 
Under dessa år har många personer med afasi regelbundet besökt verksamheten (se bilaga för afasi). 
Verksamheten har datorer utrustade med programmet Lexia som är speciellt anpassat och framtaget för 
personer med afasi. Programmet kan anpassas till personens egen nivå och används också av logopeder vid 
sjukhus. 
Verksamheten är också en träffpunkt för personer med afasi där man kan träffa andra med samma 
problematik. Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att träffa andra med liknande problem och i lugn och ro 
med hjälp av värdinnan kunna stimuleras att samtala med varandra. Det är mycket uppskattat av de som 
besöker versamheten. 
Tillsammans med värdinnan kan besökarna fä hjälp med att lägga upp program i datorerna, lära sig nya 
saker som att använda appar. Träning och åter träning ger resultat och att ha en person som guidar är det 
för många nödvändigt att träna och åter träna för att kunna lära sig. I verksamheten finns också korsord, 
böcker, lättlästa tidningar och annat att sysselsätta sig med. En träningscykel fmns också för den som vill. 

För att kunna driva verksamheten finns en värdinna med 25% tjänst som anpassar Lexia efter deltagarnas 
nivåer, leder samtal under gemensamma kaffestunden. Hon bistår även med annan service till de som 
kommer. 

Att besöka Mötesplats Afasi är viktigt för att få kontinuerlig träning på olika sätt och detta i trivsam miljö. 
Afasi kräver livslång träning i tal, skrivande och läsning. Det har visat sig att sådan träning ger goda 
resultat. Idag finns ingen möjlighet att vi UAS ge alla med afasi en kontinuerlig träning. 
Detta plus att stimuleras och att i social samvaro känna att man kan träna och stimuleras på den egna nivån 
tillsammans med andra som har liknande funktionsnedsättningar. 

Möteplats Afasi ger alla med afasi tillfälle att träna med kontinuitet. Därför är denna verksamhet en 
mycket viktig del som ett alternativ till träning i social gemenskap. Att efter sin egen förmåga tillsammans 
med verksamhetens värdinna få hjälp lägga upp en egen träning. 
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Planerade kostnader för verksamheten under perioden 
Ekonomisk planering/preliminär budget för verksamheten under perioden med information om eventuella 
medfinansiärer. Ange typ av kostnad, (ex. personalkostnad, lokalhyra, el, resekostnader, telefon-
abonnemang, administration etc.) budgeterad kostnad, sökt bidragssumma samt eventuell finansiering 
från annan part. 

Varav sökta 
bidrag från 
äldrenämnden:  

Varav eventuell 
finansiering fråri..  
annan 

Värdinna Mötesplats Afasi-personalkostnader 0 30 000 30 000 

Inköp:tidningar o dyl., uppdat. dataprogr.,porto 4500 4500 0 

16 000 0 Lokalhyra 16000 

Summa: 
50 500 50 500 



5 (6) 

Handlingar som ska bifogas med ansökan 
• Stadgar (endast vid stadgeändringar eller om förening inte sökt bidrag hos nämnden tidigare) 
• Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 
• Verksamhetsberättelse (från föregående år) 
• Ekonomisk redovisning (från föregående år) 
• Revisionsberättelse (från föregående år) 
• Kopia på hyresavtal vid ansökan om hyres-/lokalkostnader 
• Ifylld redovisningsblankett av verksamheten 2016 (endast om föreningen beviljats bidrag av nämnden för detta 

år) 

Underskrift 
Att uppgifterna i ansökan jämte bilagor är korrekta intygas. Föreningen förbinder sig att lämna verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det år föreningen beviljats bidrag 

Datum Underskrift_Ordjörande , Namnförtydligande 

2017-05-29 , — , ,_------- Lilian Larsson 



'Aktivitet 
utförd
ialNej 

• 
Antal deltagare 
per tillfälle 

Varav 
kvinnor 

Antal 
tiiltitllen 
aktiviteten 
utförts • 

Totala 
kostnader 
för utförd 
aktivitet 
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Planerade kostnader och volymer för de aktiviteter ansökan avser 
Utgå från de aktiviteter er förening söker bidrag för och ange beräknade kostnader för aktiviteten, beräknat antal deltagare samt beräknat antal tillfällen aktiviteten kommer att 
erbjudas. Summan av kostnaderna av aktiviteterna på denna sida ska motsvara summan av sökta bidrag för verksamheten på sidan 3 i denna blankett. 
Aktivitet kan både vara avgränsad aktivitet vid ett visst antal tillfällen såsom medlemsmöten, föreläsningar och kurser eller kontinuerligt pågående aktivitet såsom öppethållande 
av träffpunkt eller joursamtal via telefon. 

Kopia av denna sida sparas av föreningen som fylleri redovisning av sökta aktiviteter och lämnar in till nämnden senast den 31 maj året efter det år som aktiviteterna avser. 
Fälten under redovisning lämnas alltså tomma i denna ansökan. 

Varav 
kvinnor 

Varav 
män 

Ansökan 2018 
Planerad aktivitet Beräknat 

antal 
deltagare 
per tillfälle 

Beräknat antal 
tillfällen aktiviteten 
erbjuds samt period 
för aktivitet 

Beräknade 
totala 
kostnader 
för aktivitet 

Redovisning 2018 (lämnas in senast 31 maj 2019):' 
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Kvinnor Män Logoped Assistent Anhöriga Taltjänst Totalt Antal 
träffar 

Besök Mötesplats Afasi 11 januari - 13 december 2016 

Snitt per 
träff 

Plus träffen den 19 september då det kom 33st Logopedstudenter plus Anna Loskog, logoped. 

Det var Kjell Larsson, Urs Hauser, Gunnar Helmius, 011e Wallerstedt, Ewa Wallerstedt, Linda 

Sundblom + en man som Anna Loskog fick dit som logopedstudenterna "intervjuade." 

Sedan så var det även Afasidagen den 10 oktober som vi var på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Deltagare på Afasidagen: Uppsala kommun, Vårdcentral i Tierp, Vuxenhabilitering i Uppsala, 

logopedstudenter, anhöriga och personer med afasi 





Afasiföreningen i Uppsala län 

Resultaträkning 2016 2016 2015 

Intäkter 

Medlemsavgifter 3 570 6 720 
Kommunal bidrag 5 500 5 500 
Äldrenämnden Uppsala kommun i 48 000 46 000 
La ndstingbidrag 7 000 7 000 
Projektbidrag 40 000 
Övriga intäkter 384 600 

Summa intäkter 64 454 105 820 

Kostnader 

Medlemsavgifter förbundet 5 030 
Medlemsträffar 3 173 1 370 
Möte PPR 794 
Kurser o konfrenser 6 230 6 435 
Medlemsavg andra org 1 169 1 155 
Lokalhyra 2 280 625 
Lokalhyra PPR 12 840 13 500 
Annonskostnad 3 025 
Reseersättning 2 532 460 
Administrativa kostnader 394 2 999 
Administrativa kostnader PPR 9 175 
Trycksaker 1 907 3 275 
Porto 1 422 1 969 
Porto,telefon PPR 8 017 1 307 
Info material PPR 1 430 
Infomaterial 806 
Representation,gåvor 1 140 2 021 
Bankkostnader, Nordea 942 1 125 
Övriga kostnader 
Tjänster PPR 30 000 30 600 

Köpta tjänster HSO 1 420 1 800 

Pensionskostnad PPR 1 380 33 706 

Summa kostnader 80 901 116 552 

Årets resultat -16 447 -10 026 





Afasiföreningen i Uppsala län 

Balansräkning 2016 2016 2015 

Tillgångar 

Kassa och bank 66 734 57 646 

Summa tillgångar 66 734 57 646 

Skulder och eget kapital 

Skulder 

Diverse skulder 31 965 9 429 

Avsatta medel PPR 25 000 19 000 

Upplupna pensionskostnader 21 000 24 000 

Summa skulder 77 965 52 429 

Eget kapital -11231 5 217 

Summa skulder och eget kapital 66 734 57 646 

Vinst/förlust -16447 -10026 





Revisionsberättelse 
Undertecknade, av årsmötet valda revisorer för 
Afasiföreningen i Uppsala län 817601-7054 får med 
anledning av idag företagen revision avge följande 
berättelse för räkenskapsåret 16 01 01-16 12 31. 

Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed 
och visar att det inte fmns någon anledning till 
anmärkning. 

Revisorerna föreslår 

att föreslagen resultat- och balansräkning fastställs 
att styrelsen och kassören beviljas ansvarsfrihet för den 
tid som revisionen omfattar. 

Uppsala den 18 april 2017 

Maud Sundqvist Anne-Charlotte Nyqvist 





Afasiföreningen I Uppsala län 

Verksamhetsberättelse 
för 

Afasiföreningen i Uppsala län 2016 

Under året har styrelsen haft åtta styrelsesammanträden förutom årsmötet. 
Årsmötet hölls den 20 april på HSO i Uppsala. 

Afasiföreningens verksamhet på Mötesplats Afasi har fortsatt med verksamhet två dagar i 
veckan under året. Mötesplatsen är en viktig samlingspunkt för personer med afasi. Där kan 
deltagarna träna sin kommunikationsförmåga men också träffas för ett socialt umgänge. 
Värdinnan Linda Sundblom har hjälpt deltagarna tillrätta och anpassat det datastyrda 
stråktränings-programmet Lexia till deltagarnas individuella förutsättningar. Linda Sundblom 
är anställd åtta timmar per vecka fördelat på två dagar. Vid några tillfällen har även en 
logoped funnits med vid träffarna. 

En stor del av föreningens verksamhet sker i samverkan med Mötesplats Afasi. På initiativ av 
Monica Blom Johansson, ansvarig för logopedprogrammet vid Uppsala universitet och som 
sedan flera år driver ett forskningsprogram om afasi, deltog 33 logopedstudentermed sin 
lärare, logoped Anna Loskog, vid ett tillfälle för att träffa, intervjua och träna 
kommunikationsteknik (SCA — supported conversation for adults with aphasia) med personer 
med afasi. Ett mycket uppskattat möte. 

På internationella Afasidagen den 10 oktober bjöd föreningen in till en eftermiddag med 
spännande föreläsningar i Drakensalen på Studieförbundet Vaxenskolarh Universitetslektor 
Monica Blom Johansson föreläste om en ny rehabiliteringsplan för personer med afasi och 
professor Lars Rönnbäck, från Göteborg, föreläste om Hjärntrötthet och kognition. 

I maj arrangerades ett gemensamt besök på Uppsala stadsbibliotek Där personer med afasi 
fick en presentation av bibliotekets resurser för målgruppen. 

Under hösten inleddes kontakt med Strokeföreningen för att starta ett samarbete kring olika 
aktiviteter. Båda föreningarna har bjudit in varandras medlemmar att delta i utannonserade 
program. 
Samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och logopedutbildningen, som startade för 
tre år sedan, har fortsatt under året. De viktiga och mycket uppskattade kurserna i Språklig 
stimulans har fortsatt med studenter som kursledare. Studenterna är i slutet på sin 
logopedutbildning och till höstens kurser var ett så stort antal studenter intresserade av att 
vara ledare att personerna med afasi delades upp i flera grupper. Syftet med studiecirklarna 
har varit att träna kommunikation men också den sociala samvaron är av högsta betydelse i 





mötet mellan personer med afasi. Det är positiva cirkelledare och glada deltagare man 
möter i korridorerna! Under 2016 har 36 personer med afasi och 8 logopedstudenter träffats 
under totalt 192 studietimmar. 

Den 13 december bjöd föreningen in till julavslutning med kaffe, glögg och pepparkakor på 
HSO. I samband med terminsavslutningen för Mötesplats Afasi blev det extra festligt då Urs 
Hauser, även han drabbad av afasi, föreläste om sitt arbete och verksamheten från den tid 
då han arbetade i Afrika. 

Mötesplats afasi har under 2016 haft 63 träffar där 244 personer med afasi deltagit. Förutom 
dessa har även anhöriga, assistenter och personal från taltjänst samt logoped Katharina 
Stedt, som undervisade i iPad-användning, besökt mötesplatsen. 

Det speciella förhållandet med funktionsnedsättningen afasi försvårar kontakten med 
medlemmarna vilket det pekar på behovet av engagerade anhöriga. Sekretess och 
informationsförbud på klinikerna gör det svårt att nå afasidrabbade. 

Vid utgången av 2016 hade föreningen ett 40-tal medlemmar. 

Styrelsen till årsmötet 2017 ser ut enligt följande: 

Ordförande Lilian Larsson 
Sekreterare Elisabeth Liby 
Kassör Eva Wallerstedt 
Ledamöter Kjell Larsson 

Leif Kero 
Urs Hauser 

I 





fl Afasi 
Afasifåraninnen i Uppsala län 

AFASIFÖRENINGEN I UPPSALA LÄN 

Sammanträde: Årsmöte 
Tid: 2017-04-26 klockan 18.30 
Plats: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala 

§ 1 Sammanträdet öppnas 
Föreningens ordförande Lilian Larsson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt 
välkommen till Urs Hauser och Azad Görecegiz. Därefter förklarades sammanträdet öppnat. 

§ 2 Fasställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. 

§ 3 Fråga om årsmötets utlysts i behörig ordning 
Årsmötet godkände kallelseförfarandet. 

§ 4 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande för mötet valdes Lilian Larsson 
Till sekreterare valdes Eva Wallerstedt 
Till justeringsperson valdes Leif Kero 

§ 5 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes enligt förslag. 

§ 6 Styrelsens årsberättelse 
a) Verksamhet 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och fastställdes med mindre tillägg.. 
b) Ekonomi 
Lilian Larsson föredrog resultat och balansräkning. 

Fastställand av resultat och balansräkning 
Resultat och balansräkning fastställdes efter förtydligande och lades till handlingarna 

§ 7 Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse föredrogs. 

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 9 Motioner 
Inga motioner hade inkommit. 

§ 10 Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och budget för 2017 bordlades till kommande 
styrelsemöte. 





§ 11 Årsavgift 
Årsavgiften för 2018 ska anpassas till Afasiförbundets förslag. Mötet beslutade att 
information om medlemsavgiftens storlek ska sändas ut till alla medlemmar. Möjlighet till 
befrielse av årsavgift ska utredas. 

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer 
Stämman beslutade att ingen ersättning med undantag för reseersättning, utgår till styrelse och 
revisorer. 

§13 Nya stadgar 
Stämman beslutade att föreningen ska ansluta sig till Afasiförbundets normalstadgar. 

§ 14 Val av styrelse och övriga funktionärer 
Stämman beslutade enligt följande: 
Ordförande Lilian Larsson, 1 år, omval 

Styrelseledamöter Elisabeth Liby, 2 år, omval 
Azad Görecegiz, 2 år, nyval 

Eva Wallerstedt, vald till 2018 
Kjell Larsson, vald till 2018 
Leif Kero, vald till 2018 

Revisorer Agneta Södersten, vald till 2018 

Revisor suppl Anne- Charlotte Nyqvist, 1 år, omval 

Valberedning Linda Sundblad, sammankallande 

§ 16 Avslutning 
Lilian Larsson tackade för förtroendet att ännu ett år få vara föreningens ordförand samt 
önskade att många medlemmar och blivande medlemmar ska finna en väg till Afasiföreningen 
i Uppsala län och de aktiviteter som planeras. 

Uppsala den 26 april 2017 

C7,41/ ~led 
Eva Wallerstedt Lilian Larsson 
Sekreterare Ordförande 

$4 L-- 
Leif Kero 
Justeringsperson 





Afasi 
Afasif6renIngen i Uppsala lån 

AFASIFÖRENINGEN I UPPSALA LÄN 

Sammanträde: Konstituerande sammanträde, styrelsen 
Tid: 2017-04-26 
Plats: HSO, Uppsala 

Närvarande: Leif Kero, Eva Wallerstedt, Urs Hauser, Kjell Larsson 

§ 1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av justeringspersoner 
Eva Wallerstedt valdes för att justera dagens protokoll. 

§ 3 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 

§ 4 Styrelsen 
Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 
Ordförande Lilian Larsson 
Sekreterare Elisabeth Liby 
Kassör Eva Wallerstedt 

§ 5 Firmatecknare 
Styrelsen beslutade att utse ordförande Lilian Larsson, kassör Eva Wallerstedt och Karin Sagrån till firmatecknare 
två i förening. Ordförande är tillika attestberättigad för Afasiföreningen i Uppsala län. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

§ 6 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde beslutades ske vecka 21. Ordförande skickar ut förslag på dag. 

§ 7 Avslutning 
Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade sammanträdet avslutat. 

Uppsala den 26 april 

Leif Kero Lilian Larsson 
Sekreterare Ordförande 

twt r e iskdi- 
Eva Wallerstedt 
Justeringsperson 

Kjell 
Juste ' gsperson 
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Priser 2017 för lokalhyra på HSOs kansli 

Hyra för rum på kansliet, Kungsgatan 64 
30Icr/h (anslutna föreningar) 
120Icr/h (ej anslutna föreningar) 

Hyra för rum i stora lokalen, Kungsgatan 62 
60kr/h (anslutna föreningar) 
240kr/h (ej anslutna föreningar) 
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Kvinnor Män Logoped Assistent Anhöriga Taltjänst Totalt Antal Snitt per 

träffar träff 

Besök Mötesplats Afasi 11 januari - 13 december 2016 

Plus träffen den 19 september då det kom 33st Logopedstudenter plus Anna Loskog, logoped. 

Det var Kjell Larsson, Urs Hauser, Gunnar Helnnius, 011e Wallerstedt, Ewa Wallerstedt, Linda 

Sundblom + en man som Anna Loskog fick dit som logopedstudenterna "intervjuade." 

Sedan så var det även Afasidagen den 10 oktober som vi var på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Deltagare på Afasidagen: Uppsala kommun, Vårdcentral i Tierp, Vuxenhabilitering i Uppsala, 

logopedstudenter, anhöriga och personer med afasi 

Antal 55st enligt ovanstående statistik samt 1 besök då logopedstudenter intervjuade de som 

besökte Mötesplats Afasi 

Totalt antal unika besök 2016 är 565t. 
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