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Parkinson Uppland  

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2022-01-01 till 2022-12-31 

  
Föreningens styrelse har under det gångna året haft följande samman-

sättning: 

 

 Göran Einarsson   ordförande 

 Sten Falkner    vice ordförande, repr. Uppsala 

 Lena Gårdh Sjöman   kassör, repr. Enköping 

 Kåre Ericsson    sekreterare, repr. Bålsta 

 Olle Undmark    suppleant, repr. Norrtälje 

 Jan Nordling    suppleant, repr. Uppsala 

 

 

 

Årets aktiviteter i korthet 

 

Det gångna året har kännetecknats av kvardröjande effekter från den 

pandemi som härjat i samhället under de senaste två åren. Effekterna har 

inneburit att medlemmar inte tillströmmat som tidigare till aktiviteter i 

föreningens regi. Gymnastik och boxning m.m. har igångsatts men  

medlemmarna har uteblivit. 

 

De lokala föreningarna i Uppsala, Bålsta och Norrtälje har under året ändå 

haft en fungerande mötesverksamhet. Medlemsmöten har efter hand fått ett 

innehåll där nyheter om Parkinsons sjukdom varit mer intressanta än mer 

påkostade arrangemang. Fikastunden har varit den fasta grunden i varje 

medlemsmöte.  Man har lyssnat på POD om nyheter inom 

Parkinsonbehandling eller diskuterat sin sjukdomshistoria och jämfört med 

andra Parkinsonsjuka i föreningen. 

 

Man har i Bålsta haft en omtyckt Boxningsträning som haft en varierad 

besöksfrekvens beroende på årstid och annat. Ibland har man varit mer än 
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ett dussin deltagare. Andra gånger bara tre till fyra. Träningen leds av en 

instruktör från Boxningsklubben i Bålsta. Man har haft två tillfällen per 

vecka, söndagar med en tränare från boxningsklubben och torsdagar med 

en tränare från Parkinsonföreningen. 

 

Norrtälje har under året haft samtalsgrupper för Parkinsonsjuka respektive 

anhöriga. En gång i veckan har några deltagare spelat bordtennis och 

använt boxboll. 

 

Styrelsen för Parkinson Uppland har detta år haft ett minimum av möten. 

Dels beroende på att styrelsens medlemmar har Parkinson och med 

stigande ålder blir allt stelare och långsamma. Dels för att styrelsens 

ordförande Göran Einarsson avlidit under slutet på året. 

Så en viss grad av osäkerhet kan ha förekommit.  

 

Göran var en erfaren ordförande. Omtyckt för sitt stora engagemang i 

Parkinson föreningen och för sin förmåga att hitta lösningar på problem 

och för sin förmåga att med humor möta motgångar. Vi som haft förmånen 

att verka i föreningen tillsammans med Göran saknar honom. 

 

Årsmötet genomfördes i februari. Styrelsen har därefter haft två 

distansmöten som infallit i november och december. 

 

 

 

 

För styrelsen januari 2023 

 

 

Ordförande    V. ordf.   Sekreterare/repr Bålsta 

 

 

Vakant    Sten Falkner  Kåre Ericsson 

 

 

Kassör    Suppl/repr Norrtälje Suppl/repr Uppsala 

 

 

Lena Gårdh Sjöman  Olle Undmark  Jan Nordling 


