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Verksam hetsberättelse 2022 Fören i ngen JAG
Västra Götaland

Föreningen JAG Västra Götaland är en ideellförening för personer med flera stora
funktionsnedsättningar, varav en nedsättning avser den intellektuella förmågan.
Föreningen är partipolitiskt obunden. Föreningens verksamhetsområde omfattar
Västra Götalands län. Föreningen JAG Västra Gotaland är ansluten tilloch delaktig i

Riksföreningen Jag.

Föreningen JAG Västra Götalands ändamål är att arbeta för att medlemmarna
ska ha möjlighet till ett gott liv genom:

. Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)
e Bästa m<iiliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med

respekt för människovärde och integritet
. Att på sina villkor leva igemenskap med sin familj och leva som andra i

samhället och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt
. Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga

intressen tillvaratas

Föreningen JAG Västra Götaland bildades den 18 mars 2017

Arsmöte
Hölls lördag den 2 april och i år fick våra medlemmar äntligen samlas på
träffpunkterna iTibro o Uddevalla. Vi genomförde mötet tillsammans genom att
koppla ihop oss via vår konferensutrustning och Birgitta Tullberg o Anna Grosch var
årets ordförande. Det var 5st medlemmar och deras personliga assistenter som
deltog.

Konstituerande styrelsemöte
Efter årsmötet höllföreningen ett konstituerande styrelsemöte och valde då styrelse
enligt följande:
Ordförande: Simon Storm Skara (omval)
Sekreterare: Johan Käller (nyval) 
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Ordinarie ledamöter: Birgitta Tullberg Tibro (omval), och "Malin Karlsson
Uddevalla(omval)
Suppleanter: Berntåke Wigestam Tibro (omval), Josefin Columbo Uddevalla (omval)
och Camilla Pettersson Trollhättan (omval)

FÖRENINGEN JAG VASTRA GOTALAND



Jrc
tärnlikb et Assistans Gernenskap

Valberedning
Til! valberedning utsågs ingen på årsmötet. Styrelsen fick i uppdrag att hantera
frågan under året. Efter år av pandemi så är det fortfarande svårt att nå ut och få
kontakt med nya medlemmar och ingen ny rekrytering har därför gjorts till styrelse.

Styrelsemöten, Styrelsen har haft två protokollförda möten, dessutom har kontakter
skett via telefon och e- post vid behov.

Verksamhet Träffpunkt Tibro 2022

Aret inleddes tungt med sjukdom hos medlemmar och assistenter samt att en av våra
mest aktiva medlemmar gick bort, vilket har gjort att verksamheten fått nedprioriterats
och planerade aktiviteter har fått ställas in. Få utåtriktade aktiviteter har kunnat
genomföras. Glädjande är att vi under hösten trots denna situation, fått ytterligare en
medlem som deltar ivåra aktiviteter.

Under hela året har medlemmar tagit hand om träffpunkten vattnat blommor, städat
och enskilt haft aktiviteter som skapande och bakning mm. Det upplevs som ett
"andningshål" av medlemmar att kunna gå till träffpunkten.

Matlagningsgänget startade sin verksamhet med att fira våffeldagen. Den vanliga
aktiviteten matlagning på måndagar startade i slutet av mars till mitten av december
med uppehåll ijuli. Från augusti har den nya medlemmen och några andra träffats för
skapande och fika, då det varit musikaktivitet av Tony från Stockholm har vi ftirsökt
följa dessa tillsammans från träffpunkten istället för att var och en sitter själva
hemma. Att kunna ses och prata och "hänga med varandra" betyder mycket.
Matlagningsgänget genomförde även påskfest, midsommarlunch och nyårsfest.

Medlemsaktiviteter

7 oktober gästades vi av Tony Samilfrån Stockholm till en härlig musikträff, tanken
på en bredare inbjudan fick av smittläget ändras, medlemmar, assistenter och
anhöriga fick ändå möjlighet att umgås.

Spökfesten i slutet av oktober fick vi ställa in då flera av oss hade Covid

3 december firade vi funktionshinderdagen med korv och fika, Berra och gänget
underhöll och vi fick alla möjlighet sjunga med. Denna gång hade vi utökat skaran av
inbjudna till oss medlemmar, vänner, assistenter, anhörigavi var ca 30 personer och
vad det gav mersmak

Träffpunkten har av olika assistansgrupper använts för personalmöten,
anställningsintervjuer, födelsedagsfest, och julfest.

Medlemmar och assistenter har med sina fantastiska arbetsinsatser bidragit till att
verksamheten har kunnat fortgå när de varit mojligt, tack alla för detta.
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Verksam het träffpu nkt Uddev alla 2022

Aret har påverkats av pandemin. I Uddevalla har enskilda medlemmar regelbundet
använt lokalen. Det har upplevts positivt att vara i lokalen och göra olika saker måla
gympa mm och fått möjligheten till miljöombyte.
Medlemsaktiviteter
Två medlemmar har regelbundet träffats för att äta och umgås den sociala kontakten
är viktig.
Konferensanläggningen har använts för digitala möten medlemmar har kunnat delta
både på det lokala årsmötet iapril och riksårsmötet imaj
Träffpunkten har också använts för de skapande projekten vid deltagande i JAG :s
konstgrupp med Mats Lindberg.
Medlemsaktivitet med pepparkaksbak har genomförts i december.

En av medlemmarna har tagit ansvarar för att Iokalen är i bra skick och att städning
beställts när så behövts ett särskilt tack till henne mede assistenter och företrädare.

Träffpunkten har också använts för utbildning i HLR och krisberedskap.
Lokalen används också till assistentmöten, anställningsinterviuer.

Medlemsantal
Vid årsskiftet enligt JAG s kansli var 19 fullvärdiga och 27stödmedlemmar.
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