
Årsberättelse Verksamhetsåret 2022
Föreningen JAG Stockholms län

Föreningen JAG Stockholms län är en ideell förening för personer med flera stora
funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Föreningen är partipolitiskt
obunden, verksamhetsområdet omfattar Stockholms län, och föreningen är ansluten och delaktig i
Riksföreningen JAG.

Föreningen JAG Stockholm läns ändamål är enligt Riksföreningen JAGs stadgar att arbeta för att
medlemmarna ska ha möjlighet till ett gott liv, och till förverkligande av ändamålet ska Föreningen
JAG Stockholms län:

• Främja medlemmarnas aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv
• I samverkan med Riksföreningen JAG bedriva intressepolitisk verksamhet gentemot

politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer
• I samverkan med Brukarkooperativet JAG medverka i kooperativets kvalitetsarbete inom

den personliga assistansen

Årsmöte 2022

Årsmöte hölls i JAGs lokal på Klara Södra Kyrkogata 1 lördag den 23 april och efter val av
ledamöter, vilket skett genom digital förtidsröstning konstituerades styrelsen enligt följande:

Ordförande: Simon Johansson (företrädare Lillemor Johansson) omval ett år
Vice ordförande Hillevi Larsson (Ft Marie Arvidsson) ett år kvar
Sekreterare: detta uppdrag ska vandra mellan alla i styrelsen
Ordinarie ledamöter:
Nicolina Hjellum (ft Hansine Hjellum) omval två år
Philip Blockstrand (ft Thomas Blockstrand) ett år kvar
Maria Åhlin (ft Marie Ing-Marie Olofsdotter) omval två år

Suppleanter:
Magnus Andén (Ft Cecilia Blanck) ett år kvar
Ronnie Gustavsson (Ft Lourdes Silva Karlsson) ett år kvar
Saeid Ahmadi (Ft Parvaneh Ahmadi) omval två år
Hanna Niku, (ft Ming Niku) ett år kvar

Lekmannarevisor: Lisa Thiberg (med stöd av Katarina Thiberg) omval ett år.



Styrelsemöten under året
Utöver Årsmöte och Konstituerande möte (som hölls fysiskt) lördag 23 april har styrelsen hållit tre
protokollförda möten, den 13 januari, den 27 juni och tisdag den 23 augusti, alla  mötena hölls
digitalt. Vi har även haft två digitala arbetsmöten 28 feb samt 3 maj, inför stundande
medlemsaktiviteter.
Vi har inte så ofta möten men under hela året har vi som tidigare haft löpande kontakt i en
Messengergrupp samt via mejl. Och de flesta av oss har deltagit i förberedelser och arrangemang av
medlems aktiviteterna under året, då har vi haft möjligheter att ventilera det löpande
föreningsarbetet som inte krävt beslut.
Styrelsearbetet har som alltid präglats av gott samarbete och god stämning under året.

Medlemsantal
Vid årsskifte hade föreningen 168 medlemmar,något färre än föregående år. (både fullvärdiga och
stödmedlemmar)

Medlemsträffar
Året inleddes med en vilomånad men i februari drog vi igång verksamhetsåret

Lördag den 5 feb Musik och Kackel från Tonys backe! En digital Zoom träff, där vi kunde
önska låtar, lyssna på Tony,sjunga med (kakafoni!). Och prata lite om när vi skulle träffas. Vi
gratulerade också Nicolina som fyllde år



Lördag den 26 mars Medlemsfest i JAG lokalen! Äntligen party! Vi hade ett litet lotteri (alla
vann) go´fika och dansade loss till DJ Simons Spotifylistor.

Lördag den 23 april Årsmötet, som hölls i JAG lokalen. Förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar var det förstås fika med smörgåstårta, musik och dans.
Dagen efter, söndag den 24 april var det många i lokalföreningen som hängde på evenemanget "Här
går JAG i hela Sverige", som Riksföreningen anordnade.

Lördag den 11 juni Grillfest under Eken, på Skarpnäcksfältet. Detta har blivit en
sommartradition, och även denna gång blev grillträffen mycket välbesökt! Runt 60 personer
utspisades! En härlig dag med många vänner och massor av glädje tillsammans, Goda korvar och
smarriga tillbehör, stort tack till familjen Hjellum som är grillmästare!



foto Patrik Haase

Riksföreningen JAG deltog i Almedalsveckan 3-7 juli och flera styrelseledamöter i
Stockholmsföreningen medverkade i  seminarier i JAG tältet, om viktiga frågor som rätten till en
god man som förstår en och kan hjälpa en att fatta beslut, att alla barn ska ha rätt att växa upp i en
familj, riskerna med att ansöka om utökning av assistans, och att livet kan stanna utan assistans. Och
vi deltog även i seminariet om huvudmannaskapet, en mycket viktig fråga för oss.
Riksföreningen hade ett omfattande program med hög kvalitet i sitt tält. Alla medlemmar som deltog
gjorde stora insatser genom sin medverkan!

Torsdag den 18 augusti drog en SAMBAKARNEVAL genom Stockholm. Lokalföreningen
hängde på Riksföreningens "Jag är som Du!" manifestation som avslutade årets Sommarvecka



Torsdag den 8 september. I samarbete med Uppsala föreningen bjöd vi in politiker och andra att
se föreställningen Du JAG vi tillsammans! som under ledning av Cilla Colt turnerat runt i landet
under året. Eventet bjöd på en historisk utställning, filmvisning med liveinslag av JAGs medlemmar
samt en politikerdebatt med Cecilia Blanck som moderator.

Torsdag den 22 september, deltog Lokalföreningen i Riks JAGs Blixtaktion för höjd
assistansersättning. Tillsammans med flera andra föreningar och förbund ropade vi på Mynttorget ut
budskapen i aktionen Rimliga villkor.



Lördag den 24 september Heldagsutflykt till Parken Zoo i Eskilstuna. Ett litet gäng samlades
utanför JAG på morgonen... och en riktig "värstingbuss" kom för att ta oss på utflykten till Parken
Zoo, där både djur och natur samt underhållning av Medusa och för den hugade en och annan
karusell erbjöds. Bussen blev för vissa dock den största behållningen av dagen!

Lördag den 8 oktober Medlemsfest i JAG lokalen. Disco, dans och go´fika.



Fredag den 28 oktober Halloweenfest i JAG lokalen. Läskiga bakverk och hemska godisar  och
många utspökade medlemmar hade en trevlig kväll till skrämmande musik.

Söndag den 20 november deltog några medlemmar i musikvideoinspelning på Melodybox. Låten
var förstås ”Jag är som du”!

Fredag den 25 november Glöggmingel i JAG lokalen. Vi välkomnade första adventshelgen med
glögg, pepparkakor och lite julkänsla. Trevligt!

Det intressepolitiska arbetet har för vår del mest inneburit att vi som svans följt
Riksföreningens initiativ. Nu ser vi fram emot det kommande året och hoppas på flera verkningsfulla
aktioner i Föreningen JAGs namn. Regionalt såväl som lokalt!

2022-02-14
Enligt styrelsens uppdrag

Simon Johansson, med hjälp av företrädare (FT) Lillemor Johansson

Hillevi Larsson/Marie Arvidsson (FT)             Nicolina Hjellum/Hansine
Hjellum (FT)

Maria Åhlin/Ing-Marie Olofsdotter (FT)          Philip Blockstrand/Thomas
Blockstrand (FT)

Hanna Niku/Ming Niku (FT)                          Saeid Ahmadi /Parvane Ahmadi
(FT)

Magnus Andén/ Cecilia Blanck (FT)                Ronnie Gustavsson/ Lourdes
Silva Karlsson (FT)


