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Bästa medlemmar!
Reumaföreningen har under nästan 25 års
tid haft en livlig verksamhet för sina medlemmar med många olika motionsgrupper i
Ekenäs, Karis och speciellt Hangö och en
fibromyalgigrupp. Möten med viktiga teman,
resor och olika sammankomster och mycket
mera har arrangerats. Under åren har många
medlemmar ställt upp för att få det hela att
fungera. Tyvärr så har vi de senaste åren blivit tvungna att ta till nödlösningar för att få
ihop en fulltalig styrelse.
Hösten 2020 ordnades en ”Utvecklingsdag”
där en hel del idéer framfördes, om hur vi
skulle kunna bli ännu bättre. Då vi började
kolla tänkbara kandidater visade det sig att
det inte fanns någon beredd att överta ordförandeuppgiften. Undertecknad som under
de senaste tio åren hoppat in som en ”tillfällig” då det inte funnits någon annan kandidat, meddelade att jag inte kan fortsätta.
Föreningens nuvarande sekreterare som varit medlem i styrelsen allt sedan föreningens
start 1996 meddelade också att han inte heller kunde fortsätta. Det som började så bra
med utveckling av föreningens verksamhet
ledde i stället till att enda alternativen vi såg
var att lägga ned föreningen.
Det första mötet under rubriken” Nedläggning av föreningen ” tog ändå en positiv
vändning då föreningens nuvarande medlemsansvarige Jill-Mari Forsström en timme
före mötet meddelade att hon kan tänka sig
att kandidera för ordförandeuppgiften. Efter
diskussioner fann vi också en styrelsekandidat, Gunilla Fjäder-Rehn, som är erfaren sekreterare i andra sammanhang och en styrel-

sekandidat, Stina Stengård som har fungerat
som vice ordförande i andra föreningar. Tidigare styrelsemedlemmarna Anne Orre och
Eva Österlund är beredda att fortsätta medan Berit Pelkonen och Zaida Ahlfors kan
tänka sig suppleantplatser. Då vi hoppeligen
inom en rimlig framtid kan genomföra det
stadgeenliga mötet som vi utlyste till den
30.11.2020 kan kandidatlistan kompletteras.
Vi kan alltså med tillförsikt se fram mot att
föreningen kommer att få en nystart under
en kompetent ledning.
Uppdatering av adressuppgifter (kopierat
från förbundets medlemsbrev 5/2020).
Adressuppgifterna uppdateras automatiskt
via postens adresstjänst. Eftersom uppdateringen sker med ett visst dröjsmål, är det bra
om föreningens medlemsansvarige uppdaterar adressförändringar i Kilta så fort de
kommer till hens kännedom. I synnerhet i
fråga om avlidna medlemmar kan den automatiska uppdateringen ske med flera månaders fördröjning. Meddela därför om adressförändringar till Jill-Mari Forsström, Stornäsvägen 154, 10520 Tenala. Tfn 040-7551274,
eller per e-post till: jill.forsstrom@gmail.com
För egen del vill jag tacka för det fina samarbetet inom föreningen och önskar lycka till i
fortsättningen.
Med hopp om en lycklig framtid för föreningen.
Erik ordförande år 2020
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