
Verksamhetsberättelse 2021 - 2022 

Riksföreningen för CAH- Congenital Adrenal Hyperplasia 

Verksamhetsåret började den 1 juli 2021. Årets sommarträff blev för andra året i rad inställt på grund 

av Covid-19. Årsmötet hölls digitalt via plattformen Zoom den 5 september. Markus Löfvendahl 

avgick som ordförande och Malin Green valdes till ny ordförande på ett år. 9 familjer deltog på 

årsmötet. 

Simon Grundvall valdes om som ledamot på två och Caroline Jonsson valdes om som sekreterare på 

ett år.  

Styrelsen beslutade att genomföra vinterläger i januari 2022 efter ett års uppehåll, dock skedde det 

under hösten och vintern en ny uppgång av antal coronafall, vilket ledde till att lägret ställdes in med 

mycket kort varsel. Det var flera ungdomar anmälda, styrelsen hoppas på att läger kan genomföras 

2023. Det planerades också under hösten 2021 för sommarläger i augusti 2022, dock var det ett fåtal 

familjer som anmälde sig, styrelsen fattade då beslut om att ställa in lägret och fundera vidare på hur 

framtiden för föreningen ska se ut. 

Under våren-22 skickades det ut en enkät med frågor kring hur medlemmarnas relation till och behov 

av en riksförening ser ut samt vilket framtida behov man ser. Enkäten visade att de flesta 

medlemmar vill ha kvar föreningen men att man idag får många av sina frågor besvarade genom 

kontakt med andra medlemmar på Facebook. Många medlemmar som varit med länge och idag har 

äldre barn såg det årliga lägret som något som varit mycket viktigt genom åren medans lite nyare 

medlemmar snarare ville avvakta läger till dess att barnen är lite äldre.   

Styrelsen har haft sju videomöten under verksamhetsåret. Styrelsen har fört protokoll i Teams och 

fortsatt arbetet med att styra upp, få koll och skapa mallar och lathundar inför framtida läger och 

andra aktiviteter. Samtliga styrelsemedlemmar har tillgång till teamet som även har en chattfunktion 

för snabba korta avstämningar.  

En kontakt har initierats med Addison-föreningen för att framöver kunna samarbeta med 

gemensamma föreläsningar, ev medverkan vid läger eller annat som medlemmarna skulle ha nytta 

av. Fortsatt dialog kommer att ske under hösten 2022. 

Patrik Lindgren har haft ansvar för fondansökningar. 9 ansökningar har gjorts under verksamhetsåret    

och 4 ansökningar har blivit beviljade med en summa på totalt 95000:-. Dock är det oklart hur mycket 

av de beviljade medlen som föreningen får behålla då inga aktiviteter kunnat genomföras under året, 

pga Corona och ett för lågt deltagande.  

Föreningen har 571 medlemmar, 311 kvinnor och 260 män. Under verksamhetsåret har vi fått 2 nya 

medlemsfamiljer.  Under året har medlemsregistret rensats på medlemmar som inte betalat 

medlemsavgift på 5 år eller mer vilket var 109 st. 

I kassan fanns vid revisionen 226.924,22  kr. 

 

Malin Green, ordförande   Caroline Jonsson, sekreterare 
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