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Allmänt 
Vid utgången av 2020 hade RfCF Södra Norrland (SN) – som täcker Dalarna, 
Gävleborg, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland – 124 st medlemmar, vilket är 
oförändrat jämfört med året innan.  
Årsmötet hölls online 16 mars 2020. Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen 
bestått av Roger Olsson ordförande, Johanna Snellman kassör, Britt-Louise Nyholm 
sekreterare, Ulrica Larsson ledamot. Ersättare har varit Niklas Larsson och Josef 
Ramström. Som revisor valde årsmötet, i likhet med föregående år, Olle E. Johansson. 
Eftersom föreningen inte har lyckats engagera medlemmar att delta i årsmötet har 
styrelsen även detta verksamhetsår agerat valberedning. 

 
Verksamheten 
Det gångna året har till stor del färgats av pågående pandemi och dess hinder för att 
bedriva aktiv verksamhet. Sedan tidigare är föreningens medlemmar restriktiva vad 
gäller att delta i fysiska möten pga smittorisken sinsemellan från olika koloniserade 
bakteriekulturer. Den pågående samhällsspridning ett virus som påverkar lungorna har 
givetvis förstärkt detta. 
Föreningen deltog med representanter vid Riksförbundet Cystisk Fibros årskongress, 
som genomfördes online 10 maj 2020.  
Johanna Snellmans motion om nationell dag för att uppmärksamma CF och PCD blev 
beviljad vid årskongressen. Riksförbundet genomförde den första nationella dagen i 
november. 
 

Slutord 
Styrelsen känner liksom tidigare en viss osäkerhet gällande vad det är för aktiviteter 
som medlemmarna efterfrågar. Speciellt i sken av att det nu inte går att anordna 
aktiviteter som innebär fysiska möten. Under året har arbetet istället skiftat mot att se 
över vilka andra sätt föreningen kan bistå medlemmarnas behov, än genom att 
anordna möten, aktivitetsresor, etc..  
 
Styrelsen RfCF Södra Norrland 
 
 
 

Roger Olsson, ordf.  
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