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Styrelsen 

Under 2021 har styrelsen sett ut enligt följande: 

Ordförande:  Anders Ekdahl-Olsson 

Vice ordförande: Mats Winberg 

Kassör:  Lovisa Rode 

Sekreterare:  Elisabeth Hagert 

Ledamot: Marie Visnak  

Anna Alquist 

Magnus Agerström  

Peter Berg 

Anna Gyllenbjörk 

Suppleant:   

Vi haft fem digitala styrelsemöten under 2021,  

samt ett planeringsmöte i samband med styrelse KickOff 

 
Aktiviteter 
Styrelsen tog beslut om att erbjuda minst en aktivitet i månaden, och vi tycker oss levt upp 
till de egenställda förväntningarna, bland annat har följande aktiviteter genomförts under 
2021 

 UpZone x2 
 Brännboll 
 AfterWork 
 Sommarläger 
 Grillning 
 Tosselilla 
 LeosLekland x4 
 Laserdome x2 
 Spökvandring 
 Väsenvandring 
 Skridskoåkning 
 JumpYard 

 
En del av aktiviteterna har kunnat genomföras, coronabidrag  
ifrån socialstyrelsen, tack vare Riksförbundet. 

 
 



Makalösa Föräldrar i Helsingborg 

Verksamhetsberättelse 2021 
 

 

Övriga aktiviteter 
En viss ökning av spontanaktiviteter har skett under 2021, vilket är trevligt.  

Vi uppmanar medlemmar att fortsätta med detta  

Kontaktnät utåt 
På vår hemsida via www.makalosa.org kan man läsa om vår lokalförening men det är på i 

vår facebookgrupp som vår främsta kommunikationskanal emot medlemmar.  

Det är också här som medlemmarna kan ha kontakt med varandra och lägga ut 

spontanaktiviteter.  

 

Vår  Facebooksida har under året varit ganska sparsamt använd, vilket kan speglas i att vi 

inte fått några nya följare under året 

https://www.facebook.com/MFiHBG/ 

Vi tackar alla som varit med och stöttat vårt arbete, och hoppas på ett helt fantastiskt 

2021, med många roliga aktiviteter 

 

 
Framtiden 

Målet är att vi även 2022 kan erbjuda i snitt minst en aktivitet i månaden 
Vi hoppas även på fler medlemsinitiativ, och ska försöka hitta en  
plan för att locka fler att anordna aktiviteter 
 
Vi hoppas fortsätta samplanera aktiviteter med övriga lokalföreningar och den goda 
samverkan med Rädda Barnen och kommer fortsatt att vara medlemmar i HelSam 
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