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Förord

Styrelsen för ILCO Skåneregionen avger följande beskrivning av föreningens
verksamhet under 2017

Jag vill tacka alla förtroendevalda för det fina arbetet, som genomförts under 2017.
Min förhoppning är att 2018 blir ett riktigt bra år för ILCO Skåneregionen och att
vi når många nya inom vår målgrupp.
Rose-Marie Hultman
Ordförande
ILCO Skåneregionen

Malmö den 2018-01-29
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Inledning
ILCO bildades 1965 och är en ideell handikapporganisation. (Funktionshinder organisation)
Organisationens arbete bedrivs i huvudsak regionalt och lokalt ute i landets olika län i länsföreningar och
distriktsföreningar.
Länsföreningens uppgift är i första hand att arbeta för att stödja medlemmar i länet och att arbeta för goda
relationer med sjukvården i enlighet med våra stadgar. Samverkan med andra organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning är en annan viktig del i det lokala arbetet.

Utdrag ur ILCOs stadgar
ILCOs uppgift är att
* påverka samhällsplaneringen för att tillgodose de stomi- och reservoaropererades sociala
situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation,
kultur mm
* genom sammankomster och personliga kontakter stödja medlemmarna och närstående.
* se till att medlemmar kan stå till vårdens förfogande för patientinformation och stöd.
* företräda de stomi- och reservoaropererade samt andra med närliggande
funktionsförändringar inför myndigheter och andra instanser
* skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal i för
medlemmar angelägna frågor
* verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden
tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel
* verka för och bidra till vetenskaplig forskning och utveckling inom ILCOs
verksamhetsområde
* samarbeta med andra organisationer för funktionshindrade såväl inom som utom landet
ILCOs stadgar är under omarbetning. En arbetsgrupp blev utsedd vid ordförandekonferensen september
2017.
Representanter från två länsföreningar, Kent Andersson, Halland och Åke Lindgren, Västerbotten, ingår i
gruppen tillsammans med två representanter från förbundsstyrelsen, Therese Vestlund och Mats Sjödin.
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Verksamhetsberättelse för 2017 ILCO Skåneregionen
Årsmötet hölls den 25 mars på Hotell Sten Stensson Eslöv
Johnny Persson utsågs till att leda dagens förhandlingar, och Lars-Olof Hultman utsågs till sekreterare.
Styrelsens sammansättning efter årsmötet
Rose-Marie Hultman.(RMH) ordförande
Per-Olof Persson. (POP)
ledamot
Christin Jeppsson. (CJ)
ledamot, omval
Kjell Möllerström. (KM)
ledamot, omval
Anna Henningson (AH)
ledamot, nyval
Johnny Persson, (JP)
suppleant

vald för 2 år, 2016-årsmötet 2018
vald för 2 år, 2016-årsmötet 2018
vald för 1 år, 2017-årsmötet 2018
vald för 1 år, 2017-årsmötet 2018 (vc ordf)
vald för 1 år, 2017 årsmötet 2018
vald för 1 år, 2017-årsmötet 2018

Revisorer
Björn Orrje, omval, Avgått under året.
Leif Näsman, omval

vald för 1 år, 2017-årsmötet 2018
vald för 1 år, 2017-årsmötet 2018

Valberedning

Vid årsmötet lyckades vi inte få några intressenter för valberedningsarbetet. Ansvaret för arbetet
har legat på styrelsen under verksamhetsåret.
Medlemsantal

Antal medlemmar vid årsskiftet 2017/2018 var 404 varav 344 huvudmedlemmar.
Under 2017 har 19 medlemmar uteslutits på grund av obetald avgift och 6 har begärt utträde och
6 avlidna.

Styrelsens arbete
AU
Inom styrelsen finns ett AU= arbetsutskott, bestående av ordförande, vice ordförande.
Styrelsemöten och planeringsmöten
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten inklusive konstituerande mötet.
Konstituerande mötet hölls efter årsmötet på Hotel Sten Stensson Eslöv.
Övriga styrelsemöten 18 januari, 22 februari, extra möte 25 mars, 10 april, 26 juni,
5 september 23 oktober och 22 november.
Två planeringsdagar har genomförts, lördagen den 10 april och 23 oktober på Lydiagården Höör.
Dagarna avslutades med styrelsemöte.
Arbetsmöten
Ett antal arbetsmöten har genomförts för planering av olika aktiviteter och packning av utskick.
Medlemmar har varit behjälpliga vid packning.
Ekonomimöten med revisorerna.

Utbildningar, konferenser och möten där ILCO medverkat/representerat
Föreningen Paraplyet
9 mars
Årsmöte Paraplyet hölls i Paraplyets lokaler Malmö. RMH, och JP
12 okt

Informationsmöte. JP
5

RCC Syd- Regionala cancercenter syd Lund
30 november
Dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention. KM
12 maj Lund
Dialogmöte med kontaktsjuksköterskor inom urologi vid deras utbildningsdag. KM och POP
Region Skåne
8 november Malmö
”Om du som patient eller närstående fick önska, hur skulle sjukhuset vara då”?
På träffen gavs möjligheter att ge synpunkter kring det nya sjukhuset i Malmö. JP
HSO Skåne
14 februari
Idéer och innovationer. Utbildningen hölls på Scandic Triangeln. RMH.
25 april
Årsmöte hölls i Hässleholm ILCO deltog med två ombud. KM och L- O Hultman.
RMH deltog som styrelserepresentant i HSO
Kulturprojekt/ delaktighet inom kultur
12 april Ystad konstmuseum. PoP.
27 april Hässleholm kulturhus. KM.
30 augusti
Ordförande dialogmöte i Falsterbo. KM o RMH
4 december
Ordförande dialogmöte i Hässleholm. KM
För intresserade finns rapporter från alla projekt och aktiviteter på HSO Skånes hemsida.
ILCO har bjudits in till ett stort antal aktiviteter inom HSO Skåne under året. På grund av resursbrist har
vi tackat nej till ett antal.
ABF
18 april
Studieupptaktsmöte hölls i Malmö. AH o RMH
15 maj
Medlemsträff Backagården Höör. POP
ILCOs ordförandemöte
ILCOs ordförandemöte hölls i Bromma 22-24 september.
Kjell M deltog som ersättare för ILCOs Skånes ordförande, som deltog för förbundets valberedning.
Viktiga frågor som togs upp.
ILCO-fondens medel, hur ska dessa användas? Två adjungerande representanter från länsföreningarna,
Rose-Marie H. Skåne och Eva Vinkvist, Västra Götaland, valdes in att delta i beslut rörande ansökningar
till ILCO-fonden.
Stadgarna ska omarbetas. Ny hemsida är under upparbetning.

Medlemsaktiviteter
Medlemsträffar
Årsmöte
25 mars i Eslöv.
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Qigongkurs
Under våren anordnades en kurs på 8 träffar. En kurs planerades även för hösten men på grund av få
anmälda fick vi ställa in denna.
Vårträff
21 maj
Skrylle
På programmet
Naturupplevelse, tipspromenad, kulturinslag i form av sång o musik och trevlig samvaro.

Hösträff
11 november
Höst och julträff slogs samman till en träff, som gick av stapeln på Scandic triangeln Malmö. Det var en
heldag med föreläsningar av Anders Falk kirurg och stomiterapeut Lena Thoft båda från Sus Malmö.
Anders pratade om olika orsaker till stomioperationer och vad som skiljer dessa.
Lena gav oss en resa bakåt i tiden, när det gäller stomivård.
På eftermiddagen fick vi med hjälp av föreläsare Christina Mellerby Nilsson en inblick i
”Medi yoga” och även prova på några övningar.
Bandageföretagen medverkade med utställning och information.
Lokal träffar på olika orter i Skåne
Under året har det anordnats 10 lokala träffar.
Malmö, Ystad, Kristianstad och Helsingborg är de platser träffarna varit förlagda på under året.
Till dessa träffar är alla välkomna.
Särskilt viktigt är att föreningen når ut till nyinsjuknade eller nyopererade och närstående, som kan ha
behov av att möta andra i liknande situation. Sjukvården informerar om träffarna, vilket resulterat i att
flera nya har besökt träffarna.
Lena Toft, stomiterapeut har medverkat på några av träffar och bandageföretagen har även i år medverkat
på flertalet träffar.
Må bra helg Sommarsol Vejbystrand
Årets Må bra helg hölls 15-17 september.
Hälsofrämjande aktiviteter är det årliga temat på dessa helger.
ILCOs Unga Vuxna
Unga vuxna har bjudit in till en fika träff i april, tyvärr endast en anmälan, så träffen blev inställd.
Nytt försök med en julträff som gick av stapeln den 11 november på Paraplyet i Malmö.
På träffen deltog 6 personer och många nya idéer kläcktes kring verksamhet för unga vuxna.
Till arbetsgruppen har en medlem knutits. Ansvarig i styrelsen är Anna H. Arbetet fortsätter.
Marknadsföring av unga vuxna.
AH, har under året besökt några sjukhus för att informera om verksamheten.
Nationell ”Kock” träff.
Göteborg
Den 9 september anordnade ILCO Skåne i samarbete med ILCO Västra Götaland och med stöd från
ILCO fonden, en unik träff för de som har en Kockreservoar för tarm eller urinvägar.
På träffen deltog även några Kockopererade från Norge.
På programmet stod föreläsningar av kirurger från Östra sjukhuset i Göteborg som idag är ett av två
sjukhus som gör dessa operationer idag på tarmsidan. Vi fick även en föreläsning kring Kocks för
urinvägarna. Rapport finns att läsa på ILCOs hemsida.
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Barn/familj
Nationella aktiviteter
ILCO förbundet anordnar årliga familjedagar över Kristihimmelsfärdshelgen i Karlskoga.
ILCO i Skåne har även detta år kunnat bidra ekonomisk för våra medlemmars
deltagande. I år deltog 3 familjer.
Barn och Ungdomsläger
Två medlem deltog på barnlägret, som även detta anordnas årligen via förbundet.
ILCO Skåne bidrog ekonomiskt för deltagandet på lägret.
Besöks- och kontaktverksamhet
Stödsamtal via telefon och mejl fortsätter att öka för varje år.
Kontakter via sociala medier, som t.ex. Facebook har utvecklats under året. ILCO har en öppen och en
sluten grupp på Facebook.

Övrig verksamhet
Marknadsföring

Informationsmaterial har distribuerats till sjukhusen i Skåne samt till några vårdcentraler.
Vi har även via några företag kunnat bipacka vår informationsbroschyr.

Samverkan
Vården

Under året har vården förmedlat våra inbjudningar till våra lokala träffar och ”Må bra” helgen.
Samverkan med vården är en viktig del i vårt fortsatta arbete och som behöver utvecklas för att
nå ut till de som kan behöva kontakt med andra i liknande situation. På våra lokala träffar har
stomiterapeut medverkat.
Övrig samverkan

Samverkan med andra föreningar inom funktionshinderrörelsen och HSO Skåne.
Medlemskap

Föreningen har medlemskap i
ABF Skåne, HSO Skåne, och Paraplyet Malmö
Undervisning

ILCO har undervisat blivande undersköterskor vid Vårdgymnasiet på Värnhemskolan i Malmö.
RMH
Lokal/kontor

ILCO Skåneregionen har ett kontor samlokaliserat med andra föreningar på Paraplyet.
Industrigatan 33 i Malmö. Då föreningarna inte kan nyttja alla delar av huset, så måste större
träffar förläggas utanför Paraplyet. Paraplyet arbetar för att hitta nya lämpliga lokaler.
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Inventarier
Produkt

Namn och inköpsår

Värde

Skrivare

Canon

2009

0 kr

Mobil telefon

Nokia

2010

0 kr

Projektor

Acer

2011

0 kr

Bokhyllor o skrivbord

Galantserien

2013

0 kr

Lamineringsmaskin

Fellowes

2010

0 kr

Soffbord o Golvlampa

Gåva

0 kr

Kontorsstol

RMs privata

Lånas t.v.

Mobil I Phone 4

Gåva

0 kr

Ekonomi
Föreningens firmatecknare, RMH och POP har ansvarat för bokföring och utbetalningar.
Se separat redovisning.
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Slutord

ILCO Skåneregionen upplever en fortsatt positiv trend på medlemsantalet.
Vi ligger fortfarande på rekordsiffror med över 400 medlemmar i den nya foreningen. Detta trots att i har
forlorat en del medlemmar av olika anledningar under året'
Vi vet att det finns behov for miinniskor att komma samman och få möjlighet att utbyta erfarenheter. Vi
har under året fått många bevis på detta i våra samtal.
Sjukvården iir en viktig samarbetspartner for att vi ska nå ut till nysjuka och deras närstående'
Arbetet med att byggu goda, positiva relationer med vården fortsåitter.
ILCO är for många ett bra komplement till vården och om individen tidigt får vetskap om ILCO, så kan
hen göra ett aktivt val utifran den informationen.

Utvecklingsområden och utmaningar inför kommande verksamhetsår.
Största utmaningarna ligger kvar, som tidigare år, att utveckla verksamhet for Unga vuxna och
Barn/familj everksamheten.
Under 2017 har vi kommit en bit på väg inom Unga vuxna och kommande år hoppas vi på en bra
utveckling.
För att nå barnfamiljerna måste vi arbeta for samverkan med SUS Lund barn-och ungdomskliniken, detta
har vi tyvärr inte lyckats med under året. Nya tagfat tas under 2018.
Kontaktsjuksköterskorna inom cancervården och sjuksköterskor inom strålbehandlingen är en målgrupp
som är fortsatt eftersatt. Förhoppningen är att vi under kommande år kan etablera dessa kontakter.
Samverkansarbetet med andra foreningar for att stärka patientens ställning och ftlr lika vård ftir alla, är ett
arbete som fortgär och kommer att så göra även åren framöver.
Vår forhoppning är att ILCO Skåneregionen kommer att fortsätta utvecklas i positiv anda under
kommande år och att vilstyrelsen får möta många medlemmar på våra aktiviteter.

TACK!

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, som under året på olika siitt hjälpt till i arbete for ILCO.
Tack till LCO forbundet for ekonomiskt bidrag ur ILCO fonden'
Tack till Region Skåne, som genom ekonomiska bidrag gÖr verksamheten möjlig.
Malmö 2018-01-29
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