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Verksamhetsredovisning 2022 
UA Bergslagen 

UA Bergslagen 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 
I styrelsen 2022 ingick: 

Post (ordförande etc.) Namn Födelsedata Telefonnummer 

Ordförande Rickard Didić 20000703 079-358 89 29

Kassör Micaela Blixt 20020320 070-312 52 72

Ledamot Linnea Didić 20030910 079-359 28 99

Ledamot Vendela Klasson 19980520 073-811 61 97

Ledamot Jesper Thörnkvist 20031111 070-964 07 61

Ersättare Linnéa Ängarp 20030110 076-197 17 77

Verksamhet vi har bedrivit 

Under 2022 har vi haft: 

 4 styrelsemöten, 

 2 möten av annat slag 

 10 andra aktiviteter. 



Januari: 

Februari:  

Mars: Årsmöte med Kahoot 

April:  

Maj:  

Juni: Information och bingo i samband med nationaldagsfirandet i Kopparberg. 

Juli: Kreativitetsdag i samarbete med Ljusnarsbergs kommun, Äventyrsgolf i Lindesberg 

Augusti: Blodomloppet på distans, Information och aktivitet i samband med Summercamp 
och Kopparbergsfestivalen i Kopparberg, Bussresa till Ullared. 

September: 

Oktober: Bio i Lindesberg 

November:  

December: Aktivitet på ”Prison Island” i Örebro 

Vissa av våra aktiviteter har varit i samarbete med Astma- och Allergiföreningen i 
Bergslagen, Astma- och Allergiföreningen i Örebro län. 

Medlemsantal 
Medlemsantalet i Unga Allergiker Bergslagen, under året 2022 var totalt 165 stycken varav 
147 är mellan 6 år och 25 år. 

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

Datum: 2023-02-14 

____________________________ ____________________________ 

Rickard Didić  Micaela Blixt 



____________________________ ____________________________ 

Linnea Didić  Vendela Klasson 

____________________________ 

Jesper Thörnkvist 

Ekonomisk redovisning 2022 UA 
Bergslagen

Intäkter 2022

Inkomster Summa 
Verksamhetsbidrag        0 
Stiftelse/fondbidrag, projektbidrag, insamling  9 000 
Föreningsbidrag Region Örebro län 34 000 
Försäljning    6 275 
Andra inkomster; deltagaravgifter, lotteri    1 090 
Totalt  50 365 

Utgifter 2022 

Kostnader Summa 
Bankkostnad   500 
Administration   15 605 
Verksamhetskostnader   56 171 
Andra kostnader (specificera)    679 
Totalt  72 955 

Totalt kvar per 2022-12-31: 24 294.54 

Slutord 

Kort sluttext om verksamheten ni drivit (som en sammanfattning av 
verksamhetsberättelsen).  



________________________________ 

Underskrift  

Datum: 

________________________________ 

Underskrift   

________________________________ 

Namnförtydligande:  

________________________________ 

Namnförtydligande 



Verksamhetsplan för Unga Allergiker Bergslagen 
verksamhetsåret 2023 

Medlemmar	
UA Bergslagen är en lokalförening under riksförbundet Unga Allergiker som är en 
ungdomsorganisation av och för barn och ungdomar med astma, allergi och överkänslighet. 
Vi ska bedriva verksamhet av och för barn och ungdomar på unga allergikers villkor där alla 
har lika värde. Vår vision är att samhället även ska bli tillgängligt för barn och ungdomar med 
astma, allergi och överkänslighet.  

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

Vårt mål är att vid början av nästa år ha ökat medlemsantalet med 20 stycken nya 
medlemmar.  

Styrelsen	
Styrelsen ska under året hålla 5 möten och vid varje möte följa upp ekonomin och 
verksamheten. Vi planerar att ha en planerings- och aktivitetshelg för styrelsen. 

Aktiviteter	
Under året utför föreningen ca 10-15 aktiviteter för medlemmar i föreningen. 

Följande är förslag på aktiviteter som föreningen kan genomföra under året:  

Kreativitetsdagar med olika teman, på olika platser.  
Bussresa på 1-2 dagar
Allergivänlig biovisning
Blodomloppet på distans
Bowlingkväll med mat        
Quizkväll med mat och musik    
Äventyrsgolf           
Olika ”digitala” tävlingar som t.ex. quiz och någon form av skapartävling. 



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

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

Rambudget för Unga Allergiker Bergslagen 
Verksamhetsåret 2023 

Verksamhetsbidrag   3 000 

Annat bidrag 38 000 

lotterier  1 000 

deltagaravgifter 2 000 

Summa 44 000 

Utgifter: kronor: 

Styrelsemöten  3 500 

Aktiviteter 30 000 

Resekostnader  6 500 

Administrativa kostnader  2 800 

Hyra  1 200 

Summa 44 000 

Intäkter: kronor: 
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