
 

 

 
 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
 
 
På  grund åv covid-19 påndemin ho lls inget å rsmo te under 2020. Styrelsen hår då rfo r håft 
såmmå såmmånså ttning sedån å rsmo tet 2019 med fo rordnånden fråmflyttåde ett å r:  
 
Ordfo rånde till 2021 
Piå Zettergren, fo rå lder Stiftelsen Sånnå 
 
Ledåmo ter till 2021 
Deboråh Ingves, fo rå lder Såltå  by 
Mågnus Lårsson, sekreteråre, ånho rig Stiftelsen Sånnå 
Susånnå Pertoft, fo rå lder   
Bengt Wennermårk, fo rå lder Stiftelsen EIR 
Helenå Westerdåhl, kåsso r, medårbetåre Hågåstiftelsen 
 
Ledåmo ter till 2022 
Inger Eriksson, vice ordfo rånde, fo rå lder Ståffånsgå rden 
Sophiå Greek, medårbetåre Råsmusbyn 
Helen Holmberg, medårbetåre Solbergå by 
  
Revisor:    Olle Skoglund till 2021 
Revisorssuppleånt:  Ståffån Kårlsson till 2021 
ECCE-representånt:  Ingen utsedd  
Firmåtecknåre:  Clåes Dåhlberg (ekonomikonsult)                
  
Vålberedning:   Anitå Sjo blom-Westling, Bårbro A slund 
 
Adjungeråd till styrelsen:   Ullå Iggsjo -Lo fgren, fo rå lder Hågånå s 
 
      
Styrelsen hår under å ret hå llit å ttå protokollfo rdå såmmåntrå den, 15 jånuåri, 18 februåri, 18 
mårs, 22 åpril, 26 måj, 16 september, 14 oktober och 12 november 2020. Mellån såmmåntrå denå 
hår styrelsen hå llit kontåkt i skildå å renden genom årbetsgrupper, per e-post och telefon. 
 
Den 31 december 2020 håde fo reningen 235 betålånde medlemmår såmt 41 betålånde 
verksåmheter. Medlemsavgiften hår vårit 100 kronor fo r enskild medlem och 1 000 kronor fo r 
verksåmhet.  
 
ILG:s kontaktperson i verksamheten 
I såmtligå verksåmheter med få  undåntåg finns en kontåktperson. Se hemsidån www.ilg.se  
 
ILG-dagen 2020 
ILG-dågen vår plåneråd ått genomfo rås på  Kulturhuset i Ytterjå rnå den 25 åpril, men på  grund åv 
den o kånde smittspridningen åv covid-19 togs en dryg må nåd innån det ofrå nkomligå beslutet 
ått stå llå in årrångemånget. Ståffånsgå rden vår utsedd som vå rdverksåmhet och ett åntål 
personer ånsvårigå fo r fo relå sning och åktiviteter fick meddelås om ått, preliminå rt, plånerå in 
åktiviteten ett å r senåre.

http://www.ilg.se/
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ILG:s årsmöte 2020 
A rsmo tet skulle hå hå llits i ånslutning till ILG-dågen, och ett nytt dåtum plånerådes in till ho sten. 
A ven dettå fick tyvå rr stå llås in. Mot slutet åv å ret håde vi dock få tt upp vånån ått mo tås digitålt, 
så  det beslutådes ått hå llå å rsmo te vå ren 2021 – digitålt om så  krå vs. 
 
ILG:s vision och organisation 
Styrelsen hår under å ret fortsått årbetåt med ått definierå ILG:s verksåmhet och tågit fråm ett ny 
informåtionsbroschyr. Illustråtionernå å r utfo rdå åv Inger Eriksson. Broschyren hår skickåts ut 
till ållå medlemmår. 
 
Hemsida  www.ilg.se  
Mågnus Lårsson ånsvårår fo r hemsidån. På  den finns lå nkår till fåktåinformåtion, åktuell 
informåtion, dokumentåtion och viå hemsidån gå r det ått ånmå lå medlemskåp i fo reningen ILG. 
Nå r mån ånmå lt sig kommer en fåkturå med posten till meddelåd ådress. Kontåkter med 
ånho rigå kån ske viå hemsidån då r Ceciliå Westerdåhl tel: 08-551 700 90 slussår vidåre. 
 
Bevaka EU-direktiv och regler via ECCE se www.ecce.eu  Fo reningen å r medlem i Europeån 
Cooperåtion in Anthroposophicål Curåtive Educåtion ånd Sociål Theråpy (ECCE). Under 2020 
ho ll orgånisåtionen inget sedvånligt mo te. 
 
LSS och LOV  
Bevaka de svenska direktiven och reglerna. Kontakt med myndigheter och 
föräldrar/anhöriga  
Må let å r vålfrihet och å ndåmå lsenlig omsorg. Fo retrå dåre fo r ILG hår under å ret vårit 
engågeråde i flerå fåll då r ånho rigå kå mpåt fo r plåceringår på  vå rå verksåmheter. I flertålet fåll 
hår vi understrukit vikten åv ått få  en individuell plån upprå ttåd. 
 
Statliga utredningar 
Under ho sten genomfo rdes en remissomgå ng åv LSS-utredningen (SOU 2018:88). ILG:s styrelse 
hår skickåt in ett svår då r det blånd ånnåt på pekås ått lå kepedågogiskå och sociålteråpeutiskå 
verksåmheter knåppåst nå mns i utredningen. Dessutom lyts fo rårbetet till propositionen till LSS-
lågen och kopplingen till FN:s funktionshinderkonvention fråm. 
                
VÄRNA 
VA RNA, www.vårnå.nu fo rbundet fo r åntroposofisk lå kepedågogik & sociålteråpi – boende, 
utbildning & årbete. ILG hår under å ret 2020 representeråts i nå grå åv fo rbundets mo ten och i 
kontåkter då remellån.  
 
Ekonomi 
Fo reningens ekonomiskå stå llning per den 31 december 2020 redovisås på  det digitålå å rsmo tet 
den 22 åpril 2021. 
 
 
Fo r styrelsen 
 
   
Piå Zettergren Inger Eriksson Sophiå Greek   
 
 
Helen Holmberg Deboråh Ingves            Mågnus Lårsson  
 
 
Susånnå Pertoft     Bengt Wennermårk     Helenå Westerdåhl   
   

http://www.ilg.se/
http://www.ecce.eu/
http://www.varna.nu/

