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Verksamhetsberättelse 2020 – Stockholms regionförening RfCF 
 

Styrelsen har under året haft sex (6) styrelsemöten, varav ett fysiskt planeringsmöte i februari 

och fem (5) telefonmöten. Ett telefonmöte var riksförbundets kanslichef med. 

 

Året har starkt präglats av Covid-19-pandemin och inga av de medlemsaktiviteter som 

planerades har kunnat genomföra. Inte heller några möten med personalen på Huddinge CF-

mottagning har genomförts. 

Gen Pep-dagen ställdes in. Däremot genomfördes donationsveckan av MOD och Jennies  

skola arbetade med donationsankorna. 

 

Av de punkter som fastställdes på årsmötet avseende verksamhetsplanen har vi jobbat hårt för 

att träffa och prata med landstingspolitiker. Under hösten träffade vi fysiskt företrädare för 

Vänsterpartiet och på telefonmöten företrädare för socialdemokraterna och centerpartiet. Ett 

par möten flyttades fram till efter nyår. Vi inriktade oss framför allt på att beskriva livet för 

cf-patienter och behovet av att få igenom beslutet om Kaftrio. Vi tryckte även på behovet av 

bra läkare på mottagningen och hur viktig mottagningen är för våra patienter. Även frågan om 

screening togs upp till diskussion. Vi upplevde genomgående en positiv inställning från 

politikerna. 

 

Ordförande i föreningen har vid ett tillfälle under året deltagit på ett fysiskt ordförandemöte 

med Funktionsrätt Stockholms län och vid tre tillfällen deltagit i web-baserade möten varav 

ett var organisationens årsmöte.  

 

Föreningens eget årsmöte genomfördes i mars via Zoom. 15 personer deltog på mötet. 

 

Under året har följande ekonomiska beslut fattats av styrelsen: 

Cf-mottagningen: max 900 kr för inköp av blommor och present till en av medarbetarna som 

slutade efter att ha arbetat på cf-mottagningen sen starten 1985.  

CF-mottagningen: tidigare fattat beslut om att mottagningen ska få 1500 kr/år för inköp av 

småpresenter till besökande patienter 

Medlem: max 900 kr till en av våra medlemmar och fd styrelseledamot som under lång tid var 

inlagd på sjukhus.  

Film: 40 000 kronor för att göra en film till personal och föräldrar på förskola-skola. Arbetet 

påbörjades under hösten 2020 och beräknas vara klart under 2021.   



 

 

För år 2020 ansökte vi om bidrag från både från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) där vi 

beviljades 20 000 kronor av sökta 100 000 kronor, samt från Regionens sjukvårdsförvaltning 

(LSF), där vi beviljades 75 000 kronor av sökta 100 000 kronor. 

 

På senhösten fick vi besked om att vi beviljats stöd med 20 000 för år 2021 av HSN. 
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