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Motion till Reumatikerförbundet stämma i juni 2017 

 

Angående träningskläder 

 

Vi behöver synas mer i samhället för att bli mer uppmärksammade.  

Att träning är livsviktig för oss reumatiker vet vi nu. Vi har idag många fysiska 

aktiviteter ute i föreningarna där vi rör på oss i stora grupper. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

 

att förbundsstyrelsen tar fram olika förslag på träningskläder för försäljning till 

medlemmar. 

 

att förbundet börjar sälja träningskläder med vår logga, förslagsvis topp, linne 

och träningstights i dam- och herrstorlekar. 

 

Vi hemställer om att stämman antar motionen och jobbar i motionens anda 

 

Reumatikerföreningen 

Nybro-Emmaboda 

2017-02-13  

 

Reumatikerföreningen Nybro-Emmabodas årsmöte tillstyrkte motionen  

2017-02-13 

 

Therese Brandstedt 

Therese Brandstedt 

Ordf 

 
Reumatikerdistriktet Kalmar län beslutade vid Representantskapsmöte 17 03 18 att tillstyrka motionen  

och att sända den vidare till förbundsstämman 3-4 juni 2017 för beslut. 

 

Oskarshamn 2017 03 18 

 

Reumatikerdistriktet Kalmar län 
 

Gerd Mahl Nilsson 
Gerd Mahl Nilsson 

Ordförande 



   

 
Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4, Träningskläder.  
 
Förbundsstyrelsens föredragande: Tommy Olsson 
 
Motionen tar upp viktiga synpunkter, att vi behöver synas mer i samhället, att träning och 
fysiska aktiviteter är mycket viktig för oss och att där ofta skapas en gruppkänsla. 
Vad gäller frågan om träningskläder och vad vi kan göra från Förbundets sida så kommer 
vi in på både praktiska och organisatoriska frågor. Vi har idag inte en 
försäljningsorganisation eller möjlighet till en intern lagerhållning för dessa produkter i 
den här tänkta omfattningen.  
Kontakter är däremot redan tagna med företag som hanterar försäljning idag av denna 
typ av produkter till t ex idrottsföreningar. Vi kommer att se om detta kan vara en möjlig 
väg att erbjuda liknande produkter till våra medlemmar. 
Det vi också kan ta med oss i det här läget är att via våra kontakter inom varierande 
träningsformer se vad vi kan rekommendera och tipsa om i olika sammanhang. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 
att anse motionen besvarad  
 
 
 
 


