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Föreningens verksamhet 2013
Medlemsantalet uppgick i december till 394 fullvärdiga, 3 stöd och 19 familj.

1.Styrelsemöten
Föreningens årsmöte hölls på Hotell Bergmästaren i Falun den 9 februari. Där även Norge/Danmarks Dystoniföreningar var inbjudna.
Från Norge deltog 2 från styrelsemedlemmar. Danmark kunde tyvärr inte deltaga. Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträde 2st i Stockholm, 1 i Gränna och 1 i Östersund samt 2 arbetsmöten i Falun och Stockholm. Styrelsemötet i Gränna var även
årets Kick-off möte.

2.Dystoni-Nytt
Dystoni-Nytt har under året utkommit med 4 nr.

3.Hemsida och facebook
Kenneth Panser har under året ansvarat för dessa och till sin hjälp haft Anders Kyhlberg. På facebook har vi numera 289 vänner.

4.Regionala nätverk
Under året som gått har några av våra nätverk hållit möten på lokal nivå och det är viktigt för våra medlemmar. Det är fortfarande nätverk som inte är aktiva, och här brottas vi ständigt med att få fram några personer som vill hjälpa till ett par gånger om året att ordna
träffar. Glädjande nog verkar det som att ett nätverk är på gång att starta i Östersund. Vi har ständigt kontakt med medlemmar som
efterlyser dessa i sin närhet, men här kan vi bara vara behjälpliga i starten och sedan måste detta lösas på lokal nivå.

5.Internationellt samarbete
Dystonia Europe hade i september 2013 sitt årsmöte i Edinburgh. Ca 80 delegater deltog. Från vår styrelse var Göran Olsson, BengtErik Calles och Kenneth Panser närvarande. Göran och Kenneth representerade föreningen även vid Norsk Dystoniförenings års o jubileumsmöte i Lilleström i mars.

6.Nytt i Sverige
Styrelsen hade även i år 2 medlemsmöte ute i landet. Det blev Östersund och i Jönköping. På kvällen hade vi bjudit in medlemmar till
föreningsmöte och sjukgymnast Birgitta Weijdegård höll föredrag om sjukgymnastiken betydelse. Dagen efter besökte vi sjukhusen där
vi kontaktade de olika avdelningarna och delade med oss av våra prospekt om föreningen och dystoni.
Vi har även ordnat en sjukgymnastutbildning i Malmö i oktober. Det var 28 sjukgymnaster som deltog och som var mycket nöjda med
dagen – utvärderingen visade på bästa toppbetyg. Det var Neurolog Wojciech Duzynski och sjukgymnast Johanna Blom som ledde
utbildningen.
I novenber ordnade vi en dystonikväll på Karolinska Sjukhuset i Solna. Här var det neurolog Anders Johansson, neurokirurg Göran
Lind och sjukgymnast Ylva Åkerblom som var föreläsare.
Våra sponsorer under året har varit: Allergan, Ipsen, Medtronic, Orion Pharma och St.Jude Medical.

Stocholm den 31 december 2013.
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