
 

 
Verksamhetsplan EDS Riksförbund 2020 

EDS Riksförbund har för avsikt att under 2020 fortsatt arbeta med våra fyra huvudsyften;  

• att sprida information om EDS/HSD 
• att verka för att stärka medlemsvård och medlemsengagemang 
• att stödja undervisning och kunskapsöverföring gällande EDS/HSD  
• att arbeta intressepolitiskt till stöd för alla med EDS/HSD. 

Information 

• Planera för två nummer av EDS-nytt 
• Informera och kommunicera med medlemmar och allmänhet via hemsida, Facebook,  

Youtube och eventuellt nyhetsbrev.  
• Underhålla och uppdatera befintlig hemsida samt på sikt förnya hemsidan.  
• Samarbeta med relevanta organisationer och nätverk 
• Sprida användarvänligt material/broschyrer som informerar om EDS/HSD samt om EDS 

Riksförbund  
Medlemsvård 

• Sträva efter att det  finns kontaktpersoner i samtliga län 
• Stödja kontaktpersoner genom nätverk/utbildning.  
• Uppmuntra och stötta bildandet av lokalföreningar liksom lokalt engagemang.  
• Stödja och uppmuntra lokalföreningar, samt synliggöra dessa på hemsidan  
• Anordna medlems- och familjeträffar i enlighet med erhållna medel. 
• Arbeta aktivt med medlemsvård och medlemsrekrytering för att bibehålla befintliga 

medlemmar och på sikt öka antalet medlemmar. 
Kunskapsöverföring 

• Stödja och samarbeta med specialistnätverket för EDS/HSD 
• Samarbeta och delta i möten med Ehlers-Danlos Society genom utsedda Affiliates.    
• Stötta och uppmuntra initiativ till föreläsningar om EDS/HSD  

Intressepolitiskt arbete 

• Träffa och informera viktiga samhällsaktörer, som t ex Socialstyrelsen och SKR 
• Uppmuntra och stötta till att bilda opinion på riks- liksom lokal nivå kring EDS/HSD.   
• Förbereda internationell konferens 2021 genom att söka medel samt genom crowdfunding 

kunna genomföra Ehlers-Danlos Society konferens 
 

Ekonomi/förbundsstyrelse 

• Arbeta och utveckla förbundets organisation, med fokus på att bilda lokalföreningar 
• Söka fondmedel för att möjliggöra verksamhet. 

 
 



 

Budget för verksamhetsår 2020 

 

Intäkter 

Medlemsavgifter    210 000 
Statliga bidrag (Socialstyrelsen)   350 000 
Sällsynta diagnoser      6 000 
Försäljning     10 000 
Ränteintäkt    3 000 
 
Summa    579 000 
 
 

Kostnader 

Årsmöte    50 000 
Styrelsemöten   40 000 
Lokalföreningar   35 000 
Medlemsaktivitet(familjeträff)  350 000 
Konferens/seminarium/deltagande samverkan 10 000 
Specialistnätverket för EDS/HSD  10 000 
EDS-nytt två nummer   50 000 
Hemsidan IT-tjänster   12 000 
Sällsynta diagnoser/Eurordis  2 500 
Informationsmaterial/Broschyrer  10 000 
Kontorsmaterial   2 000 
Porto    10 000 
Bankkostnader   3 000 
Övriga kostnader   5 000   
 
Summa    589 500   
Årets resultat   -10 500 
 
 


