
Stockholms Regionförening RfCF 

Org nr 80 24 00 - 7083 

 

 

Verksamhetsplan med budget, verksamhetsåret 2022 
 

Adminstration        5 000 kronor 
*Websidor 

*Portokostnader 

*Medlemsavgifter (Funktionsrätt Stockholms län) 

 

Styrelseaktiviteter       10 000 kronor 
*Möteslokal och förtäring 

*Videotelefonmöten 

*Planeringsinternat 

 

Intressepolitisk verksamhet      90 000 kronor 
*Tillsammans med RfCF arbeta aktivt för att medvetandegöra politiker, journalister och andra 

beslutsfattare om cf/pcd-personers livssituation, t ex sjukvårdsbehov, behov av nya mediciner, 

arbetssituationer, kontakt med myndigheter mm    

*Samarbetsprojekt med RfCF för att öka antalet medlemmar för att kunna bedriva ett aktivt 

påverkansarbete  

*Järva-veckan 2022 

*Informationsfilm till barn ”Varför måste vi ha alla de är medicinerna?”      

*Möten med personal på Stockholms CF-center. Aktuella/gemensamma frågeställningar diskuteras  

*Bevakning av den medicinska utvecklingen  

*Samarbete kring gemensamma frågor med andra intresse-organisationer: t ex Sällsynta-föreningen, 

Diabetes-föreningen, Hjärt- och lungsjukas förening, Allergiförbundet m fl 

*Samarbete med MOD under donationsveckan 2022    

*Planering och genomförande av arrangemanget CF-spelen 2023, för att motivera och stimulera till 

fysisk aktivitet samt informera politiker och allmänhet om sjukdomarna cf och pcd 

  

Medlemsverksamhet (fysiskt/digitalt)    25 000 kronor 
*Heldagsutbildning för föräldrar till ny-diagnosticerade förskolebarn  

*Till årsmötet 2022 bjuder vi in personer som kan beskriva senaste nytt inom forskningsfronten.  

Information och diskussion kring aktuella frågeställningar. 

*Inbjudan till möten för föräldrar till skolbarn. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

skolfrågor. 

*Inbjudan till vuxna med cf och pcd. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring att leva 

med en kronisk sjukdom och vardagslivet 

*Inbjudan till möten för föräldrar till tonårsbarn. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

transition. 

*Inbjudan till unga vuxna med cf och pcd. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

eftergymnasial utbildning, arbetsliv och bostad 

*Småpresenter till patienterna på cf-mottagningen, Huddinge 

*Webinarium kring olika frågor 

 

TOTALSUMMA             130 000 kronor 



Stockholms Regionförening RfCF 

Org nr 80 24 00 - 7083 

 

 

Verksamhetsplan med budget, verksamhetsåret 2023 
 

Adminstration        5 000 kronor 
*Websidor 

*Portokostnader 

*Medlemsavgifter (Funktionsrätt Stockholms län) 

 

Styrelseaktiviteter       10 000 kronor 
*Möteslokal och förtäring 

*Videotelefonmöten 

*Planeringsinternat 

 

Intressepolitisk verksamhet      70 000 kronor 
*Tillsammans med RfCF arbeta aktivt för att medvetandegöra politiker, journalister och andra 

beslutsfattare om cf/pcd-personers livssituation, t ex sjukvårdsbehov, behov av nya mediciner, 

arbetssituationer, kontakt med myndigheter mm    

*Samarbetsprojekt med RfCF för att öka antalet medlemmar för att kunna bedriva ett aktivt 

påverkansarbete  

*Järva-veckan 2023 

*Möten med personal på Stockholms CF-center. Aktuella/gemensamma frågeställningar diskuteras  

*Bevakning av den medicinska utvecklingen  

*Samarbete kring gemensamma frågor med andra intresse-organisationer: t ex Sällsynta-föreningen, 

Diabetes-föreningen, Hjärt- och lungsjukas förening, Allergiförbundet m fl 

*Samarbete med MOD under donationsveckan 2023    

*Planering och genomförande av arrangemanget CF-spelen 2023, för att motivera och stimulera till 

fysisk aktivitet samt informera politiker och allmänhet om sjukdomarna cf och pcd 

   

Medlemsverksamhet       15 000 kronor 
*Heldagsutbildning för föräldrar till ny-diagnosticerade förskolebarn  

*Till årsmötet 2023 bjuder vi in personer som kan beskriva senaste nytt inom forskningsfronten.  

Information och diskussion kring aktuella frågeställningar. 

*Inbjudan till möten för föräldrar till skolbarn. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

skolfrågor. 

*Inbjudan till vuxna med cf och pcd. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring att leva 

med en kronisk sjukdom och vardagslivet 

*Inbjudan till möten för föräldrar till tonårsbarn. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

transition. 

*Inbjudan till unga vuxna med cf och pcd. Utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

eftergymnasial utbildning, arbetsliv och bostad 

*Småpresenter till patienterna på cf-mottagningen, Huddinge 

*Webinarium kring olika frågor 

 
 

 

TOTALSUMMA             100 000 kronor 


