
 

 

 

 

 

Hej medlemmar i VIKING! 

Ännu ett oförutsägbart år går mot sitt slut. 

Styrelsemöten har hållits digitalt första tisdagen i 

varje månad (förutom juli och augusti) vilket 

innebär att styrelsen inte setts fysiskt på två år!  

Och inför 2022 har det återigen, blivit klart för oss 

alla att pandemin inte gått över, utan fortsätter på 

olika sätt och gör det därför svårt att planera 

möten för er medlemmar. 

Men – vi hoppas ändå kunna bjuda in till 

ett fysiskt årsmöte i mars! 

Styrelsen har en förhoppning om att kunna erbjuda 

en spännande, intressant och inte minst rolig 

årsmöteshelg den 11-13 mars på Scandic Hotell 

Foresta, Lidingö/Stockholm. 

 

Preliminärt program 

Ankomst fredag kväll  

- Incheckning på hotellet, enkel kvällsmat – 

lära känna varandra 

Lördag 

- Frukost. Avfärd med buss till studiebesök 

- Lunch 

- Årsmöte 

- Föredrag av VIKING-fondens första 

mottagare av anslag/pris.  

- Medverkan av forskare kring aktuella rön 

inom transplantationsområdet 

- Avfärd till festmiddag med underhållning, 

utdelning av priset, hemlig gäst 

Söndag 

- Frukost. Workshop kring mål och 

verksamhet, idéer för aktiviteter för att 
behålla och öka antalet medlemmar. Kaffe 

under tiden. 

- Utcheckning. Avslutning med lunch 

 

Om vi trots allt inte kan hålla ett fysiskt möte, 

kommer upplägget att flyttas till hösten för ett nytt 

försök.  

 

 

Årsmötet måste dock hållas innan mars månads 

slut, och blir i så fall digitalt. 

 

Vi återkommer efter nyår med mera information 

och anmälan om detta och mycket mer! 

 

Digitalt medlemsmöte torsdag den 9 

december kl.19-20 Tema Fysisk aktivitet  

Lars Santesson från föreningen TransplantSweden 

som arrangerar resor för svenska delegationer till 

tävlingar för transplanterade runtom i Europa och 

världen, berättar om föreningens insatser för att 

öka intresset för fysiska aktiviteter och sport. 

LÄNK till ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/82827264629?pwd=Z3

NjQU54Vy9jd3VsdTR2SnVzNy9MUT09  

Meeting ID: 828 2726 4629 Passcode: 034487 

 

Hjälp VIKING att bli mer synliga! 
Vi bifogar en enkel folder om VIKING som vi vill att 

du skriver ut och lägger på din mottagning eller om 

du vill ha några skickade till dig, maila då till 

penilla.gunther@penilla.se så löser vi det! 

Aktuell information annars läggs ut på vår 

facebook-grupp för VIKING – endast medlemmar, 

ett tips om du ännu inte gått med där! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbrev 

december 2021 

God Jul och 

Gott Nytt år! 

Penilla 

Per-Olof 

Anette 

Martin 

Cecilia 

David 

Lars 
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