Verksamhetsberättelse 2016.
Styrelsen för Apnéföreningen SYD avgiver härmed sin
verksamhetsberättelse för 2016.
Styrelsen har haft följande sammansättning under året:
Ordförande:
V.ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamot:

Karin Söderberg
Anders Nyberg
Kent Rickbo
Svenarne Hansson
Olle Lundborg

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:

Kerstin Grunnér
Carl Axel Wildt
Christer Persson
Bonde Martinsson

Medlemsantalet har under året uppgått till 188 medlemmar och 12
stödmedlemmar, totalt 200 st.
Under året har hållits 9 styrelsemöten samt ett extra möte samtliga
protokollförda.
Under året har 3 medlemsmöten hållits. I Helsingborg hölls ett
medlemsmöte den 13 januari. Mötet hade samlat ca 70 deltagare och
bjöds på en film från Almedalsveckan. Sjuksystrarna Charlotta Borg
och Anna Karin Grönvall informerade om rutinerna för apnoiker på
Helsingborgs lasarett. Vid årsmötet i Lund föreläste Anna Anund från
VTI i Linköping i ämnet ”sov gott om natten var trygg bakom ratten.
Ett tredje medlemsmöte hölls i Kristianstad i oktober. Ca 50
personer hade hörsammat inbjudan. Anders Nyberg höll en
presentation av apnéföreningen Syd och Doktor Per Emgård höll en
intressant föreläsning.
Föreningen har även haft en utställning i samband med LSS
seminarium i Malmö.

Föreningen har också fått ett bidrag från Region Skåne på 25 000 kr
som gör att föreningen kan fortsätta att visa upp verksamheten samt
deltaga i olika projekt. Nytt reklammaterial har tagits fram.
Vår tidning ” Apné Syd ” har utkommit med 4 nummer under 2016.
Föreningen deltager i projektet SESAR och PROM som drivs av
Registercentrum, Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, under
ledning av professor Jan Hedner och docent Ludger Grote och
avsikten är att de med vår hjälp ska hitta en bra system för
diagnostik vid sömnapné för att finna samband med andra
sjukdomar och hitta effekten av behandling. Vi har också haft
god kontakt med Sjuk- och hälsovårdsmyndigheten inom Regionen.
Föreningen har under året fortsatt med att tillsammans med övriga
apnéföreningar i Sverige jobba för att bilda en Riksorganisation. I
november 2016 bildades en interimsstyrelse för Apnéförbundet som vi
hoppas skall leda till en riksförening.
Styrelsen hoppas på att vi blir fler medlemmar i vår förening som ser
vikten av att kunna utbyta erfarenheter med andra i samma situation
samt genom att kunna ta del av utvecklingen inom behandlingen av
sjukdomen.
Styrelsen vill slutligen tacka alla som sponsrar föreningen och ser med
tillförsikt fram mot 2017.
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