
 

Verksamhetsredovisning 2021 UA Skåne 
 

UA Skåne är en förening inom riksförbundet Unga Allergiker. Vi är en förening som arbetar 
för unga, av unga.  Vi ordnar aktiviteter för våra medlemmar som vi tycker är kul och 
utvecklande. Vi vill att alla ska kunna hänga med och inte behöva tänka på sitt 
funktionshinder. Styrelsen väljs på årsmötet. Vi arbetar efter våra antagna stadgar och vår 
verksamhetsplan som antas på årsmötet. 

 
Verksamhetsberättelse 
 

Styrelsen 2021-2022 
 

Post (ordförande etc.) Namn Födelsedata 

Ordförande Hanna Krisby 990924 

Kassör Agnes Dahl 960409 

Ledamot Noomi Harrtoft 020218 

 
Verksamhet i UA Skåne under 2021-2022 

3 styrelsemöten, 1 årsmöte med medlemsaktivitet och en ledamot deltog på LF-kickoffen. 
Övriga året har verksamheten legat vilande.  

2021 

31 januari: deltog ordföranden Hanna på LF-kickoff 

16 mars: UA Skånes årsmöte med en rittävling & konstituterande styrelsemöte 

8 september: styrelsemöte 

2022 

19 januari: styrelsemöte 

 

 



 

Medlemsantal 
Medlemsantalet i Unga Allergiker Skåne, under året 2021 var totalt 129 stycken varav 110 
var mellan 6 år och 25 år. 

Vår lokalförening tillhör Riksförbundet Unga Allergiker, av vilka vi får vårt ekonomiska bidrag. 

Datum: 2022-01-19 

 

____________________________  ____________________________ 

Hanna Krisby     Noomi Harrtoft 

 

 

Ekonomisk redovisning 2021 UA Skåne 
 

Intäkter 2021 

Inkomster Summa 
Verksamhetsbidrag 0 
Stiftelse/fondbidrag, projektbidrag, insamling 0 
Andra inkomster (specificera) 0 
Sparade pengar från tidigare år 17 554 kronor 
Totalt 17 554 kronor 

 

Utgifter 2021 

Kostnader Summa 
Bankkostnad 0 kronor 
Administration 0 kronor 
Verksamhetskostnader 0 kronor 
Andra kostnader (specificera) 0 kronor 
Totalt 0 kronor 

 

Sparade medel från tidigare år:  17 554 kronor 

Totalt kvar per 2021-12-31: 17 554 kronor 

 



 
Slutord 

UA Skåne har inte haft några utgifter och begränsad verksamhet p.g.a. Covid-19-pandemin. 

 

Datum:  

 

________________________________  ________________________________ 

Underskrift       Underskrift  

 

 

________________________________  ________________________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

 

 

Verksamhetsplan 2022  
UA Skåne 
 
Medlemmar 
UA Lokalförening är en lokalförening under riksförbundet Unga Allergiker som är en 
ungdomsorganisation av och för barn och ungdomar med astma och allergi. Vår uppgift är 
därför att samla människor mellan 6 och 29 år som medlemmar i organisationen. Vi ska 
bedriva verksamhet av och för barn och ungdomar på unga allergikers villkor där alla har lika 
värde.  

Under året kommer vi att verka för att värva fler medlemmar till vår lokalförening genom att 
sprida information om Unga Allergiker. 

Vårt mål är att vid början av nästa år ha ökat medlemsantalet med ___ stycken nya 
medlemmar.  



 
 

Styrelsen 
Styrelsen ska under året hålla 2-4 möten och vid varje möte följa upp ekonomin och 
verksamheten. 

Aktiviteter 
Under året utför föreningen 2-4 aktiviteter för medlemmar i föreningen.  

Följande är förslag på aktiviteter som föreningen kan genomföra under året: *tas fram under 
årsmötet 

Information 
Information om aktiviteter och liknande ska ske genom mailutskick, nyheter på Unga 
Allergikers hemsida, på Unga Allergikers forum och via Facebook, och Twitter. I viss mån 
även postutskick när det är befogat. 

 

Påverkansarbete 
UA Skåne ska verka för att sprida information om Unga Allergikers verksamhet. Föreningen 
tar alla tillfällen i akt att visa sig och informera om astma och allergi. Föreningen ska även 
försöka vara en hjälpande hand för olika projekt eller kampanjer som drivs av Unga 
Allergiker.  Under året ska Unga Allergiker Skåne ha fått minst en artikel eller liknande, 
publicerade i lokaltidningen/på ett annat forum. 

Rambudget  
Här listar ni hur ni tror att budgeten kommer se ut för kommande året med intäkter och 
utgifter. Nedan ser ni exempel på vilka intäkter/utgifter det kan handla om.  

Intäkter 

Ex.  Verksamhetsbidrag Unga Allergiker   0 kronor 

Annat bidrag     0 kronor 

Deltagaravgifter     0 kronor 

Utgifter 

Ex.  Bankkostnader    1 000 kronor 

 Medlemsverksamhet    7 000 kronor 



 
 Styrelsemöten    1 500 kronor 

Dagordning för UA Skånes årsmöte 2022 
 

1§ Mötets öppnande 

2§ Fastställande av röstlängd  

3§ Val av 

- Mötesordförande:  

- Mötessekreterare:  

- Justerare:  

- Rösträknare:  

4§ Årsmötets giltighet  

5§ Godkännande av dagordning 

6§ Genomgång av verksamhetsredovisning och ekonomi det gångna året  

7§ Styrelsens ansvarsfrihet  

8§ Behandling av motioner  

9§ Fastställande av verksamhetsplan  

10§ Fastställande av stadgar  

11§ Förslag till rambudget kommande året  

12§ Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till styrelsen  

13§ Val av ordförande  

14§ Val av ledamöter, varav en kassör  

15§ Val av suppleanter  

16§ Val av ledamöter till valberedningen  

17§ Val av revisor  

18§ Val av representanter på RÖ (vid jämna år) ( 

19§ Mötets avslutande 
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