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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
Styrelsen för föreningen FAMY får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
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Sonja Andersson (sammankallade) Maddy Burman.
Valberedningen:
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Årsmöte:
Årsmötet ägde rum måndag den 23:e mars 2015 i Teliahusets lokal med cirka 30 närvarande
medlemmar/gäster. Dr.Kurt Boman och forskningssköterskan Mona Olofsson föreläste om
hjärtproblem i samband med FAP.

Sammanträden:
Under året har styrelsen haft åtta (8) protokollförda styrelsemöten.

Möten/Aktiviteter
Under året har FAMY genomfört fikaträffar första måndagen i varje månad för anhöriga och
medlemmar.
Den 2:a mars så hade immun.se en föreläsning om sina produkter bl.a. bärpulver och dess
hälsobefrämjande egenskaper.
Den 2:a november så informerade Håkan Englund om bl.a. möjlighet till hemtjänst och
Trygghetslarm.

Vattengympa i Lasarettets bad varje onsdag kl:17.00
Den 20:e oktober så besökte Östen Hällgren, Leif Brännström, Ulla Jonsson och Karin
Olofsson PRO i Bureå för att informera om Skelleftesjukan/FAMY

Den traditionella julfesten genomfördes den 22:a November i Arkens restaurang.
Drygt 30 medlemmar njöt av den goda julmaten. Lotteri och musikunderhållning av Martin
Nordström.
Den 13:e december arrangerade Mikael Lundgren en julkonsert i Byske kyrka där
behållningen tillföll FAMY.

Medlemsstatistik:
A-medlemmar
B-medlemmar
Totalt

2013
81
449
530

2014
68
332
400

2015
68
237
305

Ansökningar:
Ett bidrag på 10 000 kr beviljades från Landstinget för yogan
FAMY har även sökt pengar från Lions som beviljats på 25 000
Föreningsbidrag på 6000 kronor har utbetalats till FAMY från Riksförbundet Sällsynta
diagnoser, avsett för föreningens styrelsemedlemmar.

FAMY har för närvarande sju sponsorer. Från Servera 20 000 kronor per år, Caverion 20 000,
Skellefteå Kraft 5 000 kronor, Utemiljö Skellefteå AB 5000 kr, Lindab Ventilation 3000
kronor, Lystra assistans, och NETSÖ kontrollprodukter 1000 kr. Ett speciellt stort tack till
Servera AB i Umeå som för åttonde året i rad skänkt 20 000 kronor till föreningen..

FAMY-bladet
Forskningsrapporter har tagits upp. Reportage har gjorts om medlemsmöten , Lowima
ljusfabrik m.m. under året.. Tidningen kommer ut fyra gånger per år.
Kansli:
På kansliet i före detta Telias lokaler, vån 1, arbetar Karin Olofsson 75 % Kansliets
telefonnummer: 0910-360 17, mail: info@famy.se, hemsida:www.famy.se
Ekonomi:
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat – och
balansräkning som finns tillgänglig på årsmötet eller kansliet.

Slutord
Under verksamhetsåret 2015 har FAMY jobbat vidare för att förbättra
föreningens arbete
Tillsammans måste vi komma på något sätt att dra in pengar för att kunna behålla
den verksamhet vi bedriver i dag. Detta är något som kommer att bli en viktig
uppgift för styrelsen tillsammans med övriga medlemmar.
Vi har också delat ut en stor summa pengar till forskningen.
Styrelsen ber att få framföra ett varmt tack till myndigheter , forskare. Ett
speciellt tack till Fap-teamet och övrig vårdpersonal för deras stöd samt till
Skellefteå kommun för kommunala bidrag.
Ett stort tack till våra sponsorer, Servera, Skellefteå Kraft, Caverion, Lystra,
Utemiljö Skellefteå AB, Netsö kontrollprodukter, Lindab, och alla som bidragit med
gåvor till föreningen.
Stödet från våra medlemmar och andra enskilda givare är mycket viktig för
FAMYs verksamhet som möjliggör att vi kan stödja forskningen.
Till slut vill styrelsen tacka alla för ett gott samarbete under verksamhetsåret.
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