
Verksamhetsberättelse år 2020 för Föreningen Sankt Lukas Göteborg 
 
 
Detta år, 2020, kommer att gå till historien i Föreningen Sankt Lukas i Göteborg av minst två skäl. 
Vi har drabbats av en pandemi som tvingat oss till social distansering och helt nya 
beteendemönster i umgänget med varandra. Digitaliseringen har till viss del kunnat kompensera 
det naturliga umgänget med varann. Den styrelse som valdes på årsmötet har enbart kunnat 
mötas digitalt. 
Det andra skälet är att det är det första året, då vi arbetat i den nya organisationen. Föreningen 
som ägare av bolaget och med uppgift att ge ägardirektiv till bolaget, hantera och förvalta våra 
stiftelser, rekrytera nya medlemmar och hålla kontakt med befintliga, programverksamhet och 
kontakt med Förbundet Sankt Lukas. 
Aktiebolaget bedriver mottagningsverksamheten. 
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Styrelsen har sammanträtt åtta gånger och inför styrelsemötet har ordförande, vice ordförande och 
sekreterare förberett mötet. 
Styrelsens arbete har naturligtvis varit fokuserat på de uppgifter som åligger föreningsstyrelsen. 
 
Bolaget har erhållit ett ovillkorligt aktieägartillskott på två miljoner kronor för att konsolidera 
verksamheten. 
 
Styrelsen har beslutat om ett bidrag till mottagningen för att kunna erbjuda subventionerade samtal 
för unga vuxna, personer drabbade av Covid-19(smittade,närstående och vårdpersonal) och även 
stöd till pedagogiska verksamhet för unga vuxna som står längst från möjlighet att få 
gymnasiekompetens(IOP Framtidsspår). 
 
Ett bidrag har getts till sjukhuskyrkan på Sahlgrenska sjukhuset Östra för utvecklingsarbete i 
relation till personal. 
 
OrchTherapy- ett kommunikationsprojekt med samtalsstöd för unga vuxna gamers har erhållit ett 
bidrag. Detta projekt bedrivs tillsammans med Unga Lukas. 
 
 
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med utveckling av medlemsvärvning och 
utveckling av föreningens programverksamhet. Gruppen arbetar också med hur mottagningens 
arbete kan tillvaratas i bl. a programverksamheten. Pandemin har tvingat oss att pausa i att inbjuda 
till de de uppskattade föreläsningarna. 
 



En överläggning med förbundsstyrelsen ordförande Lars Arrhenius och generalsekreterare Malin 
Dahlberg-Markstedt har genomförts, efter det att styrelsen i skrivelse uttryckt stark oro över 
kvalitets- och konstnadsutvecklingen i de system och funktioner som är gemensamma för hela 
Sankt Lukas. Detta har resulterat i att förbundet under 2021 genomför ett rådslag för att genomlysa  
den nationella verksamheten. 
 
Föreningen har under året fått motta gåvor, anslag och kollekter vilket möjliggjort subventioner av 
terapier och utvecklingsarbete. Vi tackar varmt för detta stöd. 


